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Toelichting foto titelpagina: 
 
Eéns zet je de eerste stap. 
Je maakt een krachtige duik in het diepe.  
Of nipt voorzichtig met een teen aan het onbekende. 
Maar de beweging, de impuls is er.  
Omdat je wéet dat het tijd is om op reis te gaan. 
Nieuwe wegen te ontdekken. 
Route onbekend. 
Vanuit een diep verlangen: thuiskomen in jezelf.                     
 
Dat vraagt moed. 
En moed vraagt kwetsbaarheid.       
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Voorwoord 

 

Wat er aan vooraf ging. 

Maandagochtend 2 juli 2018. 

Ik reis naar de Hogeschool van Nijmegen, waaraan ik als docent verbonden ben. Op weg naar 

mijn studenten; pedagogen in opleiding.  

Ik besef dat ze mijn komst wellicht in spanning afwachten, omdat we een afspraak hebben 

voor een beoordeling van hun supervisieproces; een onderdeel van hun jaarstage. Ze weten 

dat ik heel tevreden ben over hun ontwikkeling tot nu toe, maar toch; je bent als student 

kwetsbaar. Als mens kwetsbaar. Zeker als het gaat om persoonlijke ontwikkeling.  

Overtuigingen als ‘ik heb niet genoeg mijn best gedaan’ of zelfs ‘ik ben niet goed genoeg’ 
spelen op. Want stel dat ‘de juf’ jouw ontwikkeling toch onvoldoende vindt? Terwijl ze je 
uitgenodigd heeft om niet te proberen het goed te doen, maar het góede te doen, met de 
juiste intentie? Jezelf zijn, in plaats van pleasen en sociaal wenselijk gedrag. En daarop 
beoordeeld worden… Pfff, hoe kwetsbaar is dat? 
 
Zelf ben ik moe na een aantal intense dagen rond de afronding en beoordeling van mijn 
supervisieperiode als biodanza facilitator. Ik voelde me daar kwetsbaar. Ik sluit een moment 
mijn ogen en laat mijn gedachten weer eens gaan over mijn te schrijven monografie, die 
steeds een beetje van kleur verandert. 
En ineens is het er; er openbaart zich een klaarheid in mij waar ik niet omheen kan: 
IK GA SCHRIJVEN OVER KWETSBAARHEID! 
Kwetsbaarheid als instrument om het doel van biodanza, een affectieve integratie, te 
bewerkstelligen. Hoe simpel kan het zijn?  
 
Ik krijg het warm, mijn hart breekt open, ik voel tranen opkomen en laat ze stromen. 
Zo geraakt door dit heldere zicht. Ik hoefde alleen maar mijn innerlijk oog anders af te stellen. 
Ik ga kwetsbaarheid onderzoeken vanuit de biodanza theorie en aanverwante literatuur. Maar 
ook via mijn persoonlijk proces van dissociatie naar integratie. Hoe kan ik immers een goede 
biodanza facilitator zijn, zonder zelf ‘met de billen bloot’ te gaan?  
Je kunt een ander niet verder brengen dan daar waar je zelf bent, daar geloof ik heilig in. 
 
Dus ja, daar ging ik. Een proces van 9 maanden rijping en werken aan dit product.  
De ‘zwangerschap’ viel niet altijd mee en de groei verliep ongelijkmatig. Ik was er meer tijd  
mee bezig in mijn hoofd, dan concreet achter de laptop. En de meest heldere inzichten kreeg 
ik op onmogelijke momenten, zoals in een overvolle trein of tijdens baantjes trekken in het 
zwembad. 
 
Maar nu, april 2019, is het klaar; geboren. En maak ik je deelgenoot van mijn ‘kindje’, mijn reis 
door kwetsbaarheid in biodanza land. Ik nodig je uit; ga je mee? 
 
 
 

“Het is niet het perfecte, maar het imperfecte in ons, dat de meeste liefde nodig heeft” 
Oscar Wilde 
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Inleiding    
 

Deze monografie vormt de afsluiting van mijn opleiding tot biodanza facilitator aan de 
biodanza school van Eindhoven. 
Wat heb ik lang getwijfeld of ik hem zou volgen. Ik had mezelf  beloofd dat het wel genoeg 
was met al dat studeren. En dat ik nooit meer een scriptie zou schrijven. 
En toch……een stemmetje bleef roepen. 
Ik wilde me slechts aanmelden als ik een volledige ja zou voelen. Een keuze niet uit mijn hoofd, 
maar uit mijn hart.  
 
Dansen is heerlijk; vanaf het moment dat ik in 2010 door een vriend mee werd genomen naar 
een biodanza vivencia, was ik verkocht.  
Ondertussen danste ik al jaren intensief de Argentijnse tango, maar er was iets wat daar 
ontbrak. Ondanks de mooie muziek, het rondzwieren op hakken en prachtige ontmoetingen, 
bleef ik mijn best doen. Raakte onzeker wanneer ik uit balans was en dan minder goed danste. 
Ik had het op zo’n momenten drukker met hetgeen de partner over me zou denken dan dat ik 
met de aandacht bij mezelf was. 
  
Toen kwam het moment dat -kort voor aanvang van de opleiding in september 2014- iemand 
zei: ‘Wat als je de opleiding gebruikt om alles wat al in je is, te integreren?’ 
Wham, die kwam binnen! Het kwartje viel. En ik schreef meteen mijn motivatiebrief.  
De ontbrekende sleutel, de impetus (mooi biodanza woord voor het moment dat je gáat): 
daar was ie! 
En ik gaf mezelf daarmee permissie om misschien wel de belangrijkste reis te maken in mijn 
leven. Een weg vol nieuwe concepten, die alles verbindt. Zonder het bekende presteren, het 
alsmaar moeten en harde werken. Een reis werkelijk naar binnen. Waardoor de pure ik  
steeds meer onthuld en gezien mocht worden. Met alle deuken en kwetsuren. Onvolmaakt.  
Mijn kwetsbaarheid als danser en facilitator. Maar ook als dochter, zus, moeder, partner, oma, 
vriendin, collega.  
Mijn diepe verlangen.  
 
In deze monografie ga ik je  kennis en begrip laten zien van biodanza in het algemeen en het 
thema kwetsbaarheid in het bijzonder. Dat doe ik aan de hand van de volgende 
onderzoeksvraag: 
 
Hoe draagt kwetsbaarheid bij aan het transformatie- en integratieproces binnen biodanza? 
 
Met als deelvragen: 
 

- Waar raken biodanza en kwetsbaarheid elkaar? 
- Op welke manier nodigt biodanza uit kwetsbaarheid te omarmen? 

 
Dit ga ik doen door je in hoofdstuk 1 eerst mee te nemen naar mijn persoonlijke reis binnen 
kwetsbaarheid. In hoofdstuk 2 wordt vervolgens de theorie en werkwijze van het biodanza 
systeem beschreven. Waarna ik in hoofdstuk 3 het begrip kwetsbaarheid vanuit verschillende 
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perspectieven ga onderzoeken en belichten. Aansluitend  wordt in hoofdstuk 4 de relatie 
tussen biodanza en kwetsbaarheid onderzocht en de samenhang  nader verkend. 
In hoofdstuk 5 beschrijf ik concrete ervaringen van kwetsbaarheid tijdens biodanza, zowel van 
dansers al van mijzelf. Waarna ik afsluit met een nawoord. 
 
Ik hoop dat dat deze monografie een inspiratiebron zal zijn voor collega facilitators om 
kwetsbaarheid als kracht in te brengen. En dat het een hartelijke uitnodiging is voor diegenen 
die op de drempel staan hun eerste stap in biodanza te zetten. En een herkenning voor 
biodancero’s. 
 
Ik wens je veel leesplezier. En schroom vooral niet me op te zoeken wanneer je naar aanleiding 
van deze monografie jouw ervaringen over kwetsbaarheid wilt delen: een warm  welkom! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 2019 
De binnentuin van klooster Mariadal  in Venlo. 

De bijzondere locatie waar ik wekelijks met mijn groep mag dansen. 
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Hoofdstuk 1: Mijn persoonlijke reis binnen kwetsbaarheid 

 
Moed is: 
bang zijn en toch stappen zetten. 
Omdat je verlangen  
groter is dan je angst.  
En dan vertrouwen. 
Tineke 

 
Wat was ik bang. Zó bang. Toen mijn 18 jarige oudste dochter in 2007 haar studie aan de 
wilgen hing met de mededeling: “Ik ga naar Afrika, naar Ghana. Ik weet niet waarom, maar 
moet daar voor een langere periode naar toe.” Ik zie haar nog haarscherp staan bij de gate: 
(te) grote blauwe rugzak, rode trui, vale spijkerbroek en witte gympen. Wat onzeker, maar 
tegelijk vol moed en vertrouwen. Het avontuur, het leven tegemoet. Ik wist: ik moet haar laten 
gaan. Deed dat ook. Maar van binnen brak ik en schreeuwde mijn angstige moederhart.  
 
Wat was ik bang, toen ik na jarenlang moed verzameld te hebben, in 2010 de stap zette om 
mijn gezin te verlaten en alleen te gaan wonen. Wétend dat deze beweging uiteindelijk helend 
zou zijn voor elk van ons vieren. Maar zo eng. Alsof ik geen grond meer had onder mijn voeten. 
 
Wat was ik bang toen mijn jongste dochter vorig jaar, 33 weken zwanger, op de operatietafel 
lag voor een ingreep diep in haar hoofd. Vanwege een afsluiting in een van haar 
hersenventrikels, die een hydrocefalie, een torenhoge druk in haar hoofd, veroorzaakt had. 
Met levensbedreigende risico’s voor haar zelf en haar ongeboren kindje. 
 
En zo kan ik nog meerdere momenten noemen, waarop ik uiterst kwetsbaar was, elk houvast 
miste en het leven me volledig terugwierp op mezelf.  
 
Ondertussen woon ik met veel plezier in mijn appartement, ben gelukkig, geniet van mijn 
vrijheid en de vervullende liefdesrelatie met een nieuwe partner. Mijn ex man en ik hebben 
pas recent onze scheiding formeel bekrachtigd. Omdat we beiden de tijd hebben genomen 
eerst goed zicht te krijgen op waar we elkaar gekwetst hebben en hoe we uit onvermogen 
kind stukken op elkaar uit acteerden. We hebben gewerkt aan onszelf en geheeld aan elkaar 
door urenlang vele pijnpunten de revue te laten te passeren. Nou, dat vroeg moed. Alles 
uitspreken en bijbehorende gevoelens toelaten. En kostte heel wat tranen. Met als resultaat 
dat we, vanuit verbondenheid en respect, nu na 33 jaar ons huwelijk liefdevol en dankbaar  
loslaten. Het is klaar. En weer heel. 
 
Onze jongste dochter is gezond uit de operatie gekomen, zonder restverschijnselen. En belde 
me tijdens de bevalling met de vraag of ik wilde komen omdat ze me graag nabij had. Wat een 
cadeau, je eigen kleinkind geboren zien worden. Geen woorden voor.  Na wederom zo’n 
kwetsbaar moment, toen tijdens de persweeën de harttonen wegvielen, het kindje in nood 
raakte en met spoed gehaald moest worden. De wereld stond een moment stil. Het werd 
kraakhelder in mij en met een schietgebedje vroeg ik hulp van mijn overleden ouders en 
engelen om ons heen. Een transcendent moment. Zó kwetsbaar, leven en dood dicht bij 
elkaar. 
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En daar kwam kleinzoontje Ilay, gezond en wel ter wereld. Hij is inmiddels 1 jaar oud; een 
heerlijk energiek manneke waar ik elke week schaamteloos van geniet, wanneer ik als oma 
een dag met hem mag doorbrengen. En hij me de wereld toont via zijn ogen, waardoor ik 
zoveel nieuwe ontdekkingen doe.  
 
En mijn oudste dochter? Die is terwijl ik dit schrijf, opnieuw op reis. Deze keer met partner, 4 
jarig dochtertje en zoontje van 9 maanden, om een maand lang door Bali te trekken. Wederom 
op avontuur. Een prachtige volwassen, wereldwijze vrouw.  
 
Mijn hart is nog steeds kwetsbaar, maar niet meer zo bang. Inmiddels heb ik geleerd te 
vertrouwen. Op het leven, dat me draagt. En op mezelf. Biodanza faciliteerde me daarin door 
te dansen met al mijn gevoelens. Veel angsten heb ik op die manier kunnen transformeren. In 
hoofdstuk 5 vertel ik er meer over. 
Wat is dat anders geweest. 
 
Ik ben opgevoed door een moeder die kwetsbaarheid als zwakte betitelde. “Sterk zijn, flink 
zijn en doorzetten”, dat is het adagio waarmee ik ben grootgebracht. Normen die ze, 
goedbedoeld, op mij projecteerde. Begrijpelijk, vanuit háar geschiedenis. Maar waar ik als 
gevoelig, sensitief kind niets van begreep. Al heb ik altijd geweten dat er iets niet klopte. De 
afsplitsing, de af gescheidenheid van mijn moeder. Ofwel: de dissociatie. Die ik maar al te goed 
ken… 
 
Met wilskracht en gebruik van je intelligentie kun je alles. Daar was mijn moeder oprecht van 
overtuigd. Dat leidde ertoe dat ik al heel jong ervoer dat ik gewaardeerd werd om wat ik deed, 
wat ik presteerde. Niet om wie ik was als mens; als compleet, imperfect mens.  
 
En wat doe je als jong kind om de liefde van je moeder te krijgen? Goed kijken en invoelen 
wat gewenst gedrag is, wat moeder nodig heeft. Om in verbinding te blijven. Zeker voor mij 
als middelste van drie dochters noodzakelijk, omdat ik toch al niet opviel door niet de eerste 
of jongste in de rangorde te zijn. Pas heel veel later ben ik gaan begrijpen hoeveel concessies 
ik gedaan heb, om de verbinding te behouden. Hoe vaak ik wegging bij mezelf, ten dienste van 
het systeem. En sterk mijn yang energie ontwikkelde. Naast een patroon van niemand nodig 
hebben. Een sub-assertiviteit, zoals later bleek.   
 
Mijn gevoelige, zachte vader was onvermogend om tegen moeders wil opgewassen te zijn. Na 
verloop van tijd gaf hij het op weerstand te bieden en trok zich uit zelfbescherming terug in 
zijn eigen wereld. Stil verzet. En liet mijn moeder de scepter zwaaien. 
 
Van jongs af aan heb ik veel gesport. Altijd aan het spelen en in beweging. Het hield me 
gezond. Maar ik was ook bang, wanneer ik tijdens turnwedstrijden oefeningen deed die ik niet 
durfde. Of verloor tijdens een tennis en judo finale en mijn ouders duidelijk teleurgesteld 
waren. Ondanks het vele sporten, raakte mijn lichaam moe en gepantserd. Ik ontwikkelde een 
stugge, weinig buigzame boven rug. Verlamde vleugels. Chronische pijn in mijn nek en 
schouders. Gespannen gelaatstrekken. Een onrustig hart. Mijn lijf ‘tekende’.  
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Ik ging studeren, HBO-Verpleegkunde. En aansluitend werken in de kinderpsychiatrie en   
wijkverpleging. Ik trouwde en kreeg twee gezonde dochters. Wat een geluk, het moederschap. 
Ik genoot. En het ‘ontsloeg’ me tijdelijk van verder studeren.  
 
Maar rond mijn 40e ging het weer kriebelen. Ik volgde een deeltijdopleiding tot pedagoog en 
ging werken in de jeugdzorg. Al snel volgden verdere studies. Opleidingen tot HBO- docent en 
een Master Begeleidingskunde. Honger naar nog meer kennis. De psyche van de mens willen 
doorgronden. Maar feitelijk wilde ik mezelf doorgronden.  
 
Ik zocht op alternatief vlak. En kreeg door de jaren heen steeds meer zicht op ongezonde 
overtuigingen, niet helpende patronen en de verst(r)ikkingen. Ik vond de moed diep te kijken, 
te buigen en uit te zuiveren. Opnieuw te kiezen. Nu vanuit vrijheid. En verbinding, in plaats 
van binding. Een soms moeilijk begaanbaar pad.  
 
Toen kwam biodanza. Spelen, plezier maken, genieten, ontspanning. Me ‘full alife’ voelen. Op 
blote voeten, stevig op de grond, puur zijn. Geen prestatie, geen vorm, geen uiterlijk vertoon. 
Ik stond mezelf toe mezelf toe hier van te genieten. Ging stralen; de hervonden levensenergie 
werd zichtbaar. Ongelooflijk hoeveel biodanza weekenden, vakantieweken en 
verdiepingsdagen ik sindsdien gevolgd heb, in binnen en buitenland. Het leek wel een 
verslaving. Ik móest dansen, vivencia’s voelden als zuurstof.  
 
Uiteindelijk heeft de biodanza opleiding alles in mij op een ander niveau laten helen en 
integreren.  
Een geschenk, om eens niet via de cognitie mezelf te ontmoeten. En ont-dekken, want 
beschermlagen en maskers mochten er geleidelijk aan af.  
Omdat het inmiddels veilig was in mezelf! 
Wat een verademing.  
Wat een verdriet. 
Eindelijk thuiskomen. 
Maar ook: hoe bloot en kwetsbaar, na zo lang afgescheiden te zijn geweest. 
 
In deze monografie krijg je steeds stukjes te lezen van mijn transformatieproces van 
dissociatie naar integratie. Met biodanza als gouden koets. En kwetsbaarheid als zachte zetel. 
 
Dank Rolando Toro voor dit ingenieuze systeem. Ik voel me rijk het nu te mogen faciliteren 
aan anderen.  
 
 
“Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden,  
maar het moet voorwaarts worden geleefd.” 
Kiekegaard 
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Voorjaar 2017, biodanza school Eindhoven 
De foto die later mijn flyer werd. 
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2 Wat is biodanza? 
 
2.1 De grondlegger van biodanza: Rolando Toro Araneda 
 
 
 

 
                         
                     Rolando Toro Araneda 

 
 
Nu je kennis hebt gemaakt met mij en de impact van biodanza op mijn ontwikkeling, ben je 
waarschijnlijk nieuwsgierig geworden naar het biodanza systeem. Want wat is dat toch, 
biodanza? En hoe werkt het? 
 
Biodanza is een systeem dat in de zestiger jaren ontwikkeld is door de Chileense psycholoog 
en antropoloog Rolando Toro Araneda (1924-2010). Het was Rolando’s grote passie om 
mensen weer verliefd te laten worden op het leven. En onze menselijke grootsheid te leven, 
in verbinding met elkaar en vol eerbied voor alles wat leeft.  
 
Wil je hem in levende lijve zien en horen, kijk dan naar het volgende interview uit 2014: 
Rolando Toro Creador de la Biodanza Aangepast MP4, te vinden op Youtube (1): 
https://www.youtube.com/watch?v=ib1KB_c7Jbw  

 
Hierin vertelt Rolando over zijn visie op de wereld, op verbindingen tussen mensen, over liefde 
en waarom biodanza zo belangrijk is voor de mensheid. Hij stelt onder andere dat biodanza 
een poëtische ontmoeting is tussen mensen. Een andere manier om verbindingen aan te gaan, 
in een wereld die uiterst solitair is en waar mensen gebrek hebben aan liefde. Liefde heeft een 
betekenis die buitengewoon stralend, krachtig en integrerend is. Het wakker maken van deze 
kosmische kracht is het uiteindelijke doel van biodanza.   
Wanneer je deze genie en createur op 84- jarige leeftijd voluit wil zien dansen, scrol dan naar 
het einde van de opname. Prachtig: met glinsterogen, vol levenslust en vitaliteit! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ib1KB_c7Jbw
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Hoe kwam Rolando Toro Araneda tot het creëren van dit systeem?  
Na een carrière als leraar, studeerde hij in 1964 af aan de faculteit Psychologie van de 
Universiteit van Santiago en aanvaardde er aansluitend het hoogleraarschap Psychologie van 
Kunstzinnige Expressie aan het Instituut voor Esthetiek. Vervolgens aanvaardde hij de functie 
van universitair docent aan het centrum voor Medische Antropologie, verbonden aan de 
faculteit Geneeskunde. Hij verrichtte er verscheidene onderzoeken met betrekking tot de 
uitdrukking van het onbewuste en verschillende staten van bewustzijn.  
 
Daar Rolando in 1924 geboren is, heeft hij de kritieke jaren dertig en de tweede wereldoorlog 
meegemaakt. Hij was daardoor diep geschokt. Deze geraaktheid is de bron van zijn 
levenswerk, die hij vertaald heeft in ‘heimwee naar de liefde’. Het bewoog hem te zoeken naar 
andere mogelijkheden van menselijk contact. En van daaruit ontwikkelde hij Biodanza -in het 
begin nog psychodanza genoemd-  een systeem waarbij het leven centraal staat. Door hem 
ook wel genoemd “een (her) opvoeding in liefde”. Hij paste het in eerste instantie toe bij 
psychiatrische patiënten van het ziekenhuis in Santiago, waar hij toentertijd werkte. Later 
ontwikkelde hij het zo ver door dat het toegankelijk werd voor iedereen, ongeacht leeftijd, 
geslacht, gezondheid, culturele afkomt enz.. 
 
Rond 1975 verhuisde hij naar Brazilië, waar hij tot 1989 Biodanza lessen gaf. In 1996 werd 
Rolando benoemd tot emeritus-hoogleraar aan de Open Inter-Amerikaanse Universiteit van 
Buenos Aires. In de tussentijd verruilde hij Brazilië als woonplek voor Italië, om van daaruit 
Biodanza in Europa bekendheid te geven. Naast docent en hoogleraar was Rolando ook 
dichter en schilder. Hij publiceerde vele dichtbundels en psychotherapeutische essays. Zijn 
schilderwerken zijn voornamelijk tentoongesteld in Brazilië en Italië.  
 
In 2001 werd Rolando  voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede en in 2006 ontving hij 
de titel van Doctor Honoris Causa aan de Universiteit van Sao Paolo. Hij overleed op 16 
februari 2010 in zijn geboorteland Chili. Heel biodanza land rouwde. Ik ben steeds meer gaan 
begrijpen waarom. Rolando Toro is 85 jaar geworden. 
 
2.2 Definitie, begripsvorming en visie 
 
Wat is Biodanza? 
Het woord biodanza  is een samensmelting van het Griekse woord bios, dat leven betekent. 
En het Franse danza; een natuurlijke beweging, vol betekenis. Samen: de dans van het leven.  
Het wordt ook wel de poëzie van de menselijke ontmoeting genoemd. Waarbij ontmoeting 
gezien wordt als het vermogen tot verbinding.  
 
De officiële definitie van biodanza luidt: 
‘Biodanza is een systeem van affectieve integratie, organische vernieuwing en her leren  van 
de oorspronkelijke functies van het leven, gebaseerd op vivencia’s die teweeg zijn gebracht 
door dans, muziek, zang en ontmoetingssituaties in een groep’. 
 
In gewone spreek taal: 
Biodanza is een vorm van persoonlijke groei. Het helpt mensen zich weer heel, liefdevol en 
gezond te voelen. Door Biodanza ontwikkel je natuurlijke en menselijke kwaliteiten, zoals 
vitaliteit, affectie, plezier, gezondheid, verbondenheid, creativiteit en eigenwaarde. Biodanza 
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beoefen je in een vaste wekelijkse groep waarin wordt gewerkt met mooie muziek, beweging 
en contact. Soms wordt de stem gebruikt bij de oefeningen. Biodanza is ervaringsgericht; in 
een les ontstaan momenten waarop de deelnemers het gevoel hebben helemaal in het hier 
en nu en levendig te zijn. De beoefening gedurende langere tijd, brengt een 
transformatieproces op gang. Dat leidt tot diepe en blijvende veranderingen die geluk, 
gezondheid en voedende relaties versterken. De lessen worden gegeven door erkende 
docenten die een minimaal 4 jarig opleidingstraject achter de rug hebben en zich daarnaast 
doorlopend bijscholen en specialiseren. 
 
Biodanza is een systeem van menselijke ontwikkeling, waarbij de oorspronkelijke band wordt 
hersteld tussen de menselijke soort en de natuur. Het heeft als doel mensen terug te brengen 
naar een manier van leven waarin het leven zelf centraal staat. Het leven wordt als heilig 
gezien. Niet alleen het menselijk leven, maar juist ook dat van planten, dieren en het hele 
universum. Al het leven. Verbonden met elkaar. In biodanza terminologie: het biocentrisch 
principe. Het faciliteert om het wonder van het levend zijn te zien en daardoor zorg te dragen 
voor de wereld om ons heen. 
 
Biodanza spreekt menselijke potenties aan, maakt ze verder wakker en stimuleert ze deze te 
gebruiken in het dagelijks leven. Het is een effectieve manier om weer in balans te komen, in 
een tijd vol snelheid, drukte en stress, binnen en buiten ons. Het zenuwstelsel wordt vaak 
eenzijdig geprikkeld, waardoor we vol adrenaline en andere stresshormonen zitten. We 
nemen vaak weinig tijd om bij te komen en te herstellen. Zo worden we (te) vaak boos, 
vijandig, bezorgd of angstig. Gezonde impulsen worden onderdrukt of niet gevoeld. Op lange 
termijn leidt deze levensstijl tot gezondheidsproblemen en depressiviteit. Zeker in ons land: 
momenteel heeft éen op de zes werkende Nederlanders klachten van een burn-out. Ook heeft 
Nederland een van de hoogste burn-out cijfers van Europa. (bron: NOS journaal 31-01-2019). 
Zorgwekkend. 
 
Wat door regelmatige beoefening van biodanza uiteindelijk ontstaat, is een diepgaande 
integratie en een vermogen om authentiek, aandachtig en gerust aanwezig te zijn: bij jezelf, 
bij de ander, als onderdeel van de natuur, het universum en bij het mysterie van het leven 
zelf. Het nodigt je uit je hart te openen en je laten bewegen door emoties en instincten. Tot 
een terugkomen bij jezelf en je opgenomen voelen in de menselijke gemeenschap. In 
beweging leer je expressie te geven aan de mogelijkheden die je in je draagt. Je leven 
verandert op een positieve manier. Stap voor stap ga je middels biodanza nieuwe manieren 
vinden om te communiceren. Deelnemers ervaren meer zelfvertrouwen en zijn beter in staat 
liefdevolle relaties te onderhouden. Beoefening leidt tot meer openheid, vrijheid, 
levendigheid en verbondenheid.  
 
Volgens Rolando, die hield van poëzie, is biodanza “opnieuw verliefd worden op het leven. Als 
de kracht van de lente. Het brengt mensen tot bloei. Even licht, natuurlijk, diepgaand en 
creatief zoals alleen de lente dat kan.” 
Biodanza gaat dus over de kunst werkelijk tot leven te komen. Vanuit je oorspronkelijke 
potentie. En je van daar uit weer te verbinden met het leven, de liefde, de schoonheid, de 
mildheid en het lichte deel in jezelf. 
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Rolando kwam tot de conclusie dat er, naast het zogenaamde persoonlijk onbewuste van 
mensen (eerder door S. Freud beschreven) en het collectief onbewuste (door C. Jung 
beschreven), nog een andere (3e) laag van het onbewuste kan worden beschreven, van 
waaruit mensen leven. Dit noemde hij het vitaal onbewuste.  
Dit vitaal onbewuste is de psyche; de intelligentie die bestaat in onze lichaamscellen. Die 
intelligentie maakt dat de lichaamscellen niet alleen hun eigen (interne) processen goed 
kunnen aansturen, maar dat ze ook met elkáár kunnen communiceren zodat er afstemming 
plaatsvindt over bijvoorbeeld de afweer, genezing, groei etc.. Dit vitaal onbewuste wordt 
gevoed door het kosmisch geheugen. Onze ervaringen in het leven hebben een bepalende 
invloed op de interne en externe processen van de lichaamscellen. Negatieve invloeden in ons 
leven kunnen daarmee het begin vormen van ziekte. Dit wordt merkbaar door een 
verandering in je gevoel van geestelijk en lichamelijk welbevinden. Biodanza genereert 
toegang tot het vitaal onbewuste en kan het daarmee opnieuw voeden, waardoor iemand zich 
lichamelijk en geestelijk beter kan gaan voelen. De vitaliteit en gezondheid van het vitaal 
onbewuste is volgens Rolando onder meer af te lezen aan de levenskracht die iemand 
uitstraalt (die op haar beurt voortkomt uit de ‘wil tot leven van de lichaamscellen’).  
 
Het systeem biodanza heeft als uitgangspunt dat er een integratie bij mensen plaatsvindt van 
het persoonlijke en collectieve onbewuste met het beschreven vitaal onbewuste. De enige en 
koninklijke weg om hier toegang toe te krijgen is de vivencia; een Spaans woord voor beleving, 
met grote intensiteit, in het hier en nu, dit huidige moment. Geboren door het binnenste in je 
wezen. Of zoals Stephen White, een van de directeuren van mijn school, zo mooi schetste: 
“Vivencia is the strongest way to embody knowledge. A reconnection to the source of life.”  
 
Het nodigt je uit stil te staan bij jezelf en je voluit levend te voelen. Een vivencia wordt teweeg 
gebracht door een zorgvuldig samenspel van muziek, ontmoeting, dans en eventueel zang. 
Deze momenten van intensiteit kunnen op verschillende manieren worden ervaren: fysiek, 
emotioneel, in de beweging, verbonden met anderen in de groep en  contact met de natuur. 
Vivencia’s hebben niet zozeer effect op de hersenschors, die de wil stuurt, maar juist op het 
lymbisch-hypothalamisch gebied, het centrum dat onze emoties regelt. Biodanza werkt dus 
actief op onze gevoels- en ervaringswereld, dus op kwetsbaarheid! 
 
Sinds de introductie van biodanza in Nederland in 2000, verovert het op hartstochtelijke wijze 
ons land. Inmiddels zijn er vijf scholen, ruim 200 afgestudeerde docenten en vele wekelijkse 
groepen actief. Biodanza is overal ter wereld te volgen. Zo was ik afgelopen najaar op het 
Europees biodanza congres in Zuid-Spanje, waar ik 1200 dansers uit alle continenten 
ontmoette. En in februari 2020 vindt er een biodanza wereld encounter plaats in Bali. Voor 
meer info over biodanza zie www.biodanza.nl. 
 
2.3 Theoretisch model  
 
We weten nu dat het doel van biodanza is om te komen tot affectieve integratie. Ofwel: 
opnieuw connectie maken met de bron van leven in ons. Herstel van de connectie tussen  
lichaam en ziel. Dit doen we door stimulering van de expressie van ons genetisch potentieel 
(GP), onze unieke blauwdruk en herstel van de biologische orde. We creëren daarmee een  
nieuwe gevoeligheid voor het leven. 

http://www.biodanza.nl/
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De visie, werking en theoretische achtergrond van biodanza is vastgelegd in een beeld, het 
theoretisch model van biodanza genoemd. Zie bijlage 1. 
Daarbij opmerkend dat het zeker geen statisch, maar juist dynamisch model is, steeds in 
beweging.  
 
Het model  is in beginsel ontstaan vanuit een aantal experimenten, uitgevoerd door Rolando, 
met dansen en muziek die ofwel het zelfbewustzijn (identiteit) stimuleerden ofwel via een 
trance juist een “terugkeer naar de bron” (regressie) opwekten. In het stadium van identiteit 
is het individu zich volop bewust van zichzelf en van de wereld om zich heen. In het stadium 
van regressie is er juist overgave aan de omgeving/natuur/kosmos. De identiteit-regressie as 
staat in het theoretisch model horizontaal afgebeeld terwijl de verticale as het ontstaan van 
alle leven in de tijd en de ontwikkeling naar integratie van het individu weergeeft. Deze 
verticale as kent zijn oorsprong in het allereerste begin van het kosmische leven (chaos) waar 
de voorwaarden voor het ontstaan van het leven liggen verankerd. Door de versmelting van 
zaad en eicel wordt het genetisch potentieel gecreëerd van het toekomstige individu. Dat 
individu is in zijn ontwikkeling echter onderhevig aan tal van invloeden van buitenaf. Positieve 
“helpende” ecofactoren en negatieve “belemmerende” ecofactoren kunnen de 
ontwikkelingslijnen van het opgroeiende individu stimuleren of juist verstoren.  
 
In het theoretische model worden daarnaast 5 lijnen onderscheiden die staan voor het 
menselijk potentieel. Kortgezegd: vitaliteit(levenskracht), seksualiteit (voortplanting), 
creativiteit (vernieuwing), affectiviteit (liefde) en transcendentie (overstijgen). Ze hebben in 
het model elk een eigen kleur, maar zijn onderling verbonden en ze versterken elkaar 
wederzijds. Per lijn wordt met specifieke kernoefeningen bepaalde gedragingen, instincten en 
emoties aangeboord. De interactie tussen de lijnen stimuleert het niveau van individuele 
integratie, door vivencia’s die het tot expressie brengen het GP stimuleren en faciliteren.  
 
Daarnaast hebben vivencia’s het effect van helpende ecofactoren  die op die manier de 
positieve ontwikkeling van het individu stimuleren. Verstoringen in de ontwikkeling van een 
of meerdere lijnen kunnen door Biodanza weer geheeld worden, doordat de positieve 
verandering wordt bestendigd en geïntegreerd. In dit proces spelen het eerder beschreven 
geheugen van de soort (collectief onbewuste), het geheugen van het individu (persoonlijk 
onbewuste) en het geheugen van de lichaamscellen (vitaal onbewuste) hun eigen rol. 
 
Onze eerste ervaringen met vivencia’s spelen zich af meteen na of wellicht al rondom onze 
geboorte. Er is nog vrijwel geen wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van deze 
zogenaamde protovivencia’s op de ontwikkeling van baby’s, maar het ligt wel voor de hand 
dat verstoringen hiervan een harmonieuze ontwikkeling van het individu in de weg staan. De 
effecten van de ontregelende invloeden op protovivencia’s kunnen wel weer hersteld worden, 
door juist bepaalde typen (integratieve) vivencia’s op te wekken; de reacties op het leven 
worden hierdoor opnieuw georganiseerd. 
 
Wellicht herinner jij al lezende ervaringen uit je eigen geschiedenis en reis door het  leven. 
Waar het stroomde, maar ook waar het blokkeerde. En ook nu bevind en beweeg jij je ergens 
binnen dit model. Deze levensboom. Het ene moment als een langzaam stromend beekje, dan 
in een stroomversnelling of zelfs als orkaan waardoor je alle kanten opvliegt. That’s life… 
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Mee durven en kunnen bewegen op weg naar integratie en vervulling, vraagt kwetsbaarheid. 
En kan het verschil maken tussen ziekte of gezondheid. Maar eerst de  sprong maar wagen en 
het proces ingaan. Beginnend bij de eerste (biodanza)stap. 
 
2.4 De lijnen van vivencia nader bekeken 
 
Biodanza stimuleert vijf natuurlijke kwaliteiten van mensen om hun genetische mogelijkheden 
tot expressie te brengen: vitaliteit, creativiteit, affectiviteit, seksualiteit en transcendentie. We 
noemen dit de vijf lijnen in biodanza. Ze zijn al dan niet ontwikkeld, onderdrukt, onbekend, 
bewust en gebruikt. Deze kwaliteiten dragen bij aan gezondheid en welbevinden en vivencia’s 
helpen deze potenties te ontdekken, ontwikkelen en meer uit te drukken in het leven. Ze 
geven je dus toegang tot persoonlijke groeimogelijkheden en integratie. In deze paragraaf ga 
ik ze uitgebreider bespreken, zodat je specifieker begrijpt hoe ze ingezet worden tijdens 
vivencia’s. 
 
Vitaliteit is het leven met energie tegemoet treden en een goede balans vinden tussen actie 
en rust. Vitaliteit is je levendig voelen, als het ware meer leven toevoegen aan je leven. 
Het is belangrijk om vitaal te zijn, zodat je kunt uitreiken naar wat je nodig hebt en verlangt. 
Vitaliteit voedt blijdschap, levenslust en geeft je het vermogen om levendig (in je lichaam) te 
zijn. Het heeft een antistress effect door herstel van het neuro vegetatieve evenwicht. Je krijgt 
je gezondheid en vitale energie weer terug, je voedt je cellen, wat leidt tot organische 
vernieuwing. 
Vitaliteit is dus gezondheid, levenskracht, levenslust, vreugde, de impuls om te kunnen 
bewegen met kracht. Je herkent het onder andere aan uithoudingsvermogen, levendigheid 
van de bewegingen, het gemak waarmee iemand lacht, behendigheid, geluid en uitdrukking 
van de stem, helderheid en intensiteit van de blik, harmonie en de kracht van de gebaren. 
Maar ook adem, voorwaarde tot leven!  
De lijn van vitaliteit komt voort uit het totaal aan functies die de homeostase in stand houden. 
Ze omvat de instincten van het zelfbehoud; zoals honger en dorst, het vechtinstinct en 
instincten die te maken hebben met vluchten, rust en activiteit. Eigenlijk komen alle 
evolutionaire aanpassingen voort uit die wil om te leven, de kracht om te groeien en het leven 
door te geven.   
 
Seksualiteit hoort bij ieder levensaspect, al ervaren we dat niet altijd zo. Een glimlach, een 
gebaar, de zon op je huid, een hand die zachtjes vastgehouden wordt of streelt. Seksualiteit 
heeft te maken met het toegang hebben tot het vermogen tot genot en plezier te hebben, te 
genieten en het kunnen en mógen voelen van verlangen. Van geven en ontvangen. Vreugde 
kunnen ervaren via de zintuigen. In Biodanza wordt dit deel van het leven op zachte wijze 
herontdekt. Zoals dat het lichaam vriendelijk en teder is, dat het een prachtige harmonie bezit, 
dat het weelderig is en mooi van zichzelf.  
Seksualiteit is het lichaam ervaren als bron van genot, plezier, verlangen, erotiek, 
voortplanting. En begint bij het verlangen en plezier ontdekken en wakker maken in onszelf. 
Spannend, want veel mensen zijn bang voor hun eigen verlangen! Voor verlies van controle. 
Deze lijn leert verlangen te dansen en richting te geven. Het vraagt  identiteit om het te 
realiseren. De bevrijding is uiteindelijk jezelf hiertoe permissie te geven! 
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In Stephens woorden: “Living your life connect with pleasure”. We doen oefeningen met  
bevrijding van repressie en het maken van integratieve bewegingen. Verzachten en weghalen 
van verstijvingen en blokkades.  
Libido betekent immers: zin, trek hebben. Dit heb je nodig om iets te willen. Binnen  
seksualiteit, maar ook  in bredere zin. Herontdekken wat je fijn vindt. Want het gaat ook over 
leren genieten van dagelijkse genoegens zoals een lekker warm bad, het uitkiezen en proeven 
van voedsel, een ontspannende massage, met blote voeten in het gras lopen, een wandeling 
in de natuur.  
Je maakt je lijf dus meer open, ontvankelijk en gaat meer plezier en passie ervaren. Het 
vermogen tot intimiteit en sensualiteit zal substantieel toenemen. 
 
Creativiteit is hoe je je leven vormgeeft. Nieuwe mogelijkheden ontdekken als je kookt, werkt, 
danst, leeft. Creativiteit is expressie en vernieuwing, iets maken, fantasie. Het vermogen om 
puur en spontaan te zijn, creatieve renovatie,  groei en gezonde verandering, 
vernieuwingsimpulsen. Creativiteit heeft te maken met het vermogen om een eigen 
persoonlijk antwoord te geven op verschillende levenssituaties. Zelfexpressie, eigenwaarde, 
werk, activiteiten en innovatie hebben allemaal creativiteit nodig. We creëren een relatie, een 
moment, een toekomst. De beschaving waarin we nu leven onderdrukt regelmatig de 
natuurlijke creativiteit van mensen. Het is essentieel deze kwaliteit juist te stimuleren en te 
faciliteren. Zodat we los kunnen komen van vast vormen die ons geconditioneerd hebben, hoe 
het ‘hoort’ of ‘moet’.  
Daarom beginnen we met dansen om die structuur, dat concept, die verankerde en vaak 
belemmerende normenpatroon, te bevrijden. Waardoor je creatiever met alle uitdagingen 
van het leven kan omgaan. Nieuwe mogelijkheden leert om jezelf uit te drukken, je emoties 
te uiten, creatief werk te maken, je eigen leven te scheppen, effectief te kunnen zijn. En om 
te leren samenleven, je te verbinden met je waarden, grenzen leert stellen en te kiezen voor  
relaties die voedend zijn. 
Elk mens heeft een overvloed aan potentieel; het 
tot uitdrukking brengen van dit potentieel is een 
daad van creativiteit. Het behelst in essentie de 
transformatie van chaos naar orde. 
Die diep gaat, je recreëert je leven, je weefsel tot 
op celniveau. 
 
Creativiteit gaat over oorspronkelijkheid, stoppen 
jezelf te stoppen. Over benieuwd zijn 
gevoeligheid ontwikkelen, een diepe verbinding 
met het leven aangaan, ontdekken wat in je is, 
moed verzamelen en dan naar buiten brengen 
wat in je is! 
En dansen met de vraag: hoe zou het zijn als je  
gewoon jezelf mocht zijn? 
 
“Ieder kind is een kunstenaar.  
De “kunst” is hoe het – eenmaal volwassen – een kunstenaar kan blijven.” 
Pablo Picasso 
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Affectiviteit is contact, verbinding, liefde, vriendschap en het solidariteitsinstinct. Het 
vermogen de ander te ontmoeten, ons instinct voor respect, tederheid. Met affectiviteit 
bedoelt Rolando een toestand van diepe genegenheid voor andere menselijke wezens, die 
gevoelens van liefde, vriendschap, altruïsme en solidariteit kan oproepen, evenals moederlijke 
en vaderlijke gevoelens. Als we anderen ontmoeten, hebben we de vaardigheid nodig om die 
genegenheid te geven en te ontvangen. Empathie maakt dat we ons kunnen verplaatsen in 
een ander. Affectiviteit is het genieten van vriendschap, het delen met elkaar en het 
respecteren van elkaar. Mens zijn met elkaar. Biologisch gezien: verbinding met het instinct 
van solidariteit en de impuls tot groepsvorming. Al kunnen er natuurlijk ook gevoelens van 
jaloezie, haat en boosheid opkomen. Affectiviteit omvat als het ware alle passies van de ziel.  
Essentieel is dus dat we ons affectief vermogen voeden, als toegang tot liefde en vriendschap. 
En een diepgewortelde verwantschap ontwikkelen met andere wezens. Via die weg kunnen 
we ons identificeren en werkelijk verbinden.  
 
Transcendentie  
Transcendentie houdt de natuurlijke functie van mensen in om een essentiële verbinding tot 
stand te brengen met alles wat bestaat: met andere mensen, dieren, planten en mineralen. 
Kortom: met het kosmisch geheel. Transcenderen is het overschrijden van een begrenzing. 
Het moment waarin je jezelf overstijgt en je verbindt met het grotere geheel. Het is je openen 
naar het totale menselijk potentieel. De band met de natuur, het gevoel dat je deel uitmaakt 
van het universum, de verbinding met al wat leeft, mystieke extase. Het gaat over een 
toestand van bewustzijnsverruiming; de alles overtreffende ervaring van de eenwording met 
het universum. Transcendentie helpt je je ego te  overstijgen, hogere niveaus van integratie 
met de mensheid, de natuur en het universum te kunnen bereiken. Het gevoel  hebben te 
horen bij het leven als geheel. 
Trance is dus de overgang van de ene bewustzijnsstaat naar de andere. Een integratieve trance 
heeft een herstellend effect (kwaliteit van wedergeboorte); je kunt de overvloed van liefde 
voor het leven voelen. Regressie is een staat van terugkeer naar de oorsprong 
(ongedifferentieerde oerstaat van vlak vóór of ná de geboorte) . 
Het gevoel van intieme verbondenheid met de natuur en met de naaste is een piekervaring 
die zich maar zelden in het leven voordoet. Als je dit een keer ervaart, is dat genoeg om je 
houding tegenover jezelf en anderen te veranderen. Het besef dat we er niet alleen voor 
staan, maar deel uitmaken van de stroom van de kosmos is voldoende om ons normen- en 
waardestelsel op te schudden. Dit besef vindt niet op intellectueel niveau plaats; het is een 
ontroerende transcendente ervaring.   
 
2.5 De groep 
 
De groep vormt in Biodanza een belangrijk fundament en wordt ook wel een bio generator 
genoemd; een entiteit dat leven voortbrengt. 
De groep geeft toestemming aan haar deelnemers om de verdedigingsmechanismen minder 
sterk te maken en nodigt deelnemers uit tot het uiten van levenskracht, vreugde en 
creativiteit. De groep versnelt ook het integratieve groeiproces, doordat men elkaar 
stimuleert en elkaars creativiteit laat groeien. De groep ondergaat vanaf het begin een groei 
waarbij de integratie en samenhang toenemen. Ieder individu stelt haar identiteit bloot aan 
de groepsleden en binnen de groep worden onderdrukte projecties zichtbaar. Dit geeft veel 
inzicht in de eigen identiteit.  
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De Biodanza groep is een omgeving waarin authentieke menselijke ontmoetingen kunnen 
plaatsvinden. De groep heeft een semi-open structuur en wordt niet geremd door de 
periodieke komst van nieuwe deelnemers. Biodanza werkt met het gezonde deel van de 
deelnemers, met hun vervaagde creativiteit, met hun restjes enthousiasme, met hun 
onderdrukte maar levendige behoefte aan liefde, met hun oprechtheid. Het biodanza systeem 
is niet bedoeld als vrijblijvende vrijetijdsbesteding; het proces van persoonlijke groei door 
middel van biodanza vereist een serieuze commitment van de deelnemer aan zichzelf, aan de 
facilitator en aan de groep waarbij het volgen van de wekelijkse lessen sterk wordt 
aanbevolen.  
 
In het begin kan er mogelijk door de deelnemer een ongelijke gezagsverhouding worden 
ervaren met de facilitator; dit zal op een natuurlijke manier verdwijnen. Deelnemers zullen 
steeds meer kennismaken met talloze vormen van relaties en contact met mededeelnemers. 
Op deze manier wordt ook de facilitator steeds meer lid van de groep. 
 
De groep is dus essentieel in het veranderingsproces, omdat het nieuwe 
communicatievormen en affectieve verbindingen tot stand brengt. Het vormt een soort 
baarmoeder, een veilig nest, als synoniem voor beschikbare ouders, waarin iedere deelnemer 
affectieve geborgenheid  en toestemming tot verandering kan ervaren.    
 
2.6 De werkingsmechanismen van biodanza 
 
Biodanza is een ingenieus systeem, dat geënt is op een samenspel van de elementen muziek, 
dans, de groep en contact c.q. menselijke ontmoetingen. Dit genereert een overweldigende 
stimulatie van onze aangeboren potenties. De vivencia’s die door deze stimulatie ontstaan, 
veranderen de limbisch-hypothalamische functie die ons gedrag en onze perceptie van de 
wereld beïnvloeden. Tijdens de vivencia’s wordt de identiteit gestimuleerd en er wordt 
regressie teweeggebracht. Daarnaast vindt er een fysiologische en neurologische integratie 
plaats en worden de 5 lijnen van vivencia geactiveerd. De werkingsmechanismen van biodanza 
komen uit vier krachtige factoren van verandering, die samenkomen in het lichaam als geheel.  
 
Te weten: 
a. Oefeningen van integratie:  
Motorische integratie (beweging): o.a. synergetisch lopen en fysiologisch lopen, dans van 
maximale uitstrekking en dans van harmonische uitstrekking, yin dans en yang dans.  
Affectief motorische integratie (affectiviteit en beweging): o.a. dansen van eutonie, dans van 
vloeiendheid in 2-tallen.  
Sensitief motorische integratie (gevoeligheid en beweging): o.a. yin dans, dans van minimaal 
contact, dansen van de engelen.  
Sensomotorische integratie (aanpassen van bewegingen aan muzikale prikkels): o.a. ritmische 
dansen, dansen met melodische thema’s. 
b. Situaties en oefeningen van ontmoeting en contact. Deze stimuleren o.a. het verhogen 
van respect en affectieve intelligentie, maar ook het ontstaan van een transcendente 
verbinding met de ander. 
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c. Effecten van de muziek zelf. Uit verschillende onderzoeken blijkt de bijzondere 
uitwerking van muziek op onder andere de affectieve structuur, onze emoties, creativiteit en 
stemming.  
d. Effecten van oefeningen van trance en regressie. Hierbij ontstaat een organische en 
existentiële vernieuwing. 
De aanwezigheid van een andere persoon brengt veranderingen in ons teweeg. Volgens 
Rolando Toro zijn andere mensen de sterkste ecofactoren in ons bestaan.  
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Hoofdstuk 3: Wat is kwetsbaarheid? 
 

3.1 Inleiding  
 
Nu biodanza beschreven is aan de hand van een aantal theoretische concepten, gaan we terug 
naar de onderzoeksvraag : Hoe draagt kwetsbaarheid bij aan het transformatie- en 
integratieproces binnen biodanza? 
 
Dat kan pas nadat we kwetsbaarheid eerst verder verkennen. Het woord wordt namelijk vaak 
gebruikt in onze Nederlandse taal, in diverse contexten en met verschillende betekenissen. En 
natuurlijk heb ik er ook mijn eigen associaties bij.  
 
Gelukkig is er afgelopen decennium veel onderzoek gedaan naar kwetsbaarheid, in binnen- en 
buitenland. Vandaar in dit hoofdstuk een verkenning. Startend met de definiëring uit onze van 
Dale. Deze beschrijft kwetsbaarheid als: 
‘vatbaarheid voor verwonding of ander onheil’ en ‘erg gevoelig zijn’. (2) 
 
Wikipedia definieert het begrip als: ‘weinig beschermd tegen beschadiging’ en geeft als 
synoniemen’ breekbaar, broos, hulpbehoevend, week , frêle en delicaat’. (3) 
 
Kwetsbaarheid lijkt dus gelinkt te zijn aan dreiging, tekort, mogelijk zelfs (levens)gevaar. In elk 
geval aan iets wat niet prettig, wenselijk of nastrevenswaardig is. 
Interessant.  
Ondanks zoveel onderzoek naar juist de kwaliteit er van.  
In de komende paragrafen ga ik daarom verkennen hoe kwetsbaarheid gezien kan worden als 
kracht, in ieders mensenleven. Dat doe ik aan de hand van twee ingangen: 

- kwetsbaarheid volgens actuele experts en auteurs op dit gebied  
- kwetsbaarheid binnen (zelf)compassie 

 
3.2  Kwetsbaarheid volgens Brené Brown  
 
In dit hele proces heb ik me enorm laten inspireren en voeden door het werk van professor 
doctor Brené Brown, verbonden aan de Universiteit van Houston. Ze verricht er sinds 2003 
onderzoek naar kwetsbaarheid, moed, authenticiteit, schaamte en verbinding. En is auteur 
van bestsellers als De kracht van kwetsbaarheid, De moed van imperfectie, Sterker dan ooit en 
Verlangen naar verbinding (alleen de titels al; zo mooi). 
 
Mijn held en inspirator. Haar boeken liggen op mijn tafel en gaan mee in mijn werktas, 
treinbagage of naar de sauna. Haar TED Talk over kwetsbaarheid d.d. juni 2010 -inmiddels 
vertaald in 52 talen en meer dan 21 miljoen keer bekeken door mensen over de hele wereld- 
sloeg ook bij mij in als een bom. Ik heb hem meerdere keren beluisterd en kom steeds tot 
dieper inzicht. Over mezelf, relaties en de wereld om me heen.  Zie 
https://www.youtube.com/watch?v=iCvmsMzlF7o. 
https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=nl. (4) 
Zoveel herkenbaarheid. Ze geeft woorden aan wat ik al voelde, maar tot dan toe nog niet zo 
expliciet kon duiden. En, waar ik ook van houd: ze onderbouwt haar bevindingen met grondig 
evidence based onderzoek. Want vakkennis en kwaliteit blijft voor mij belangrijk. Maar wat 

https://www.youtube.com/watch?v=iCvmsMzlF7o
https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=nl
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haar voor mij het mooiste maakt: naast expert is ze vooral ‘gewoon’ mens, met zoektochten 
en life struggles als jij en ik. En bovenal: kwetsbaar.  

 
 
 
 
 
 
 
“Pas als we met hart en ziel kunnen ontvangen,  
Kunnen we met hart en ziel geven.” 

Brené Brown, 2014              

                                                                             
 
 
 
 
 
 

 
Waar Brené in haar onderzoek bij aanvang naar zoekt, is antwoord op de vraag of  
kwetsbaarheid slechts een 'duistere emotie’ is, of juist de bron van creativiteit, innovatie en 
liefde. Vaak denken we volgens Brené over kwetsbaarheid als een negatieve emotie en wordt 
het afgezet tegen lichte c.q. positieve emoties. Het wordt gezien als de kern van angst, 
schaamte en rouw, teleurstelling en onzekerheid. Dingen die niet fijn zijn te voelen. We 
vermijden liever kwetsbaar zijn, want dat betekent dat je bang bent, onzeker, in gevaar, of 
blootgesteld aan verdriet. Wat we van nature doen is ons pantseren, of zelfs uitspreken: ik wil 
niet wegglijden in deze donkere emotie, ik ga me echt niet kwetsbaar opstellen.   
 
Wat is kwetsbaarheid dan wel? 
Het blijkt juist het centrum te zijn van moeilijke emoties als schaamte, angst en onze strijd 
voor waardigheid. En tegelijkertijd de geboorteplaats van elke positieve emotie die we nodig 
hebben in ons leven zoals liefde, ergens bij horen, plezier en empathie! 
Kwetsbaarheid is geen zwakte, maar vormt de kern van alle emoties en gevoelens. Als we 
voelen, zijn we immers kwetsbaar. Kwetsbaarheid is daarmee het hart, het middelpunt van 
betekenisvolle menselijke ervaringen. Als we onze gevoelens afsluiten uit angst dat de prijs te 
hoog is, lopen we juist weg voor datgene wat ons leven richting en zin geeft. Want 
kwetsbaarheid is de oorsprong van liefde, verbondenheid, geluk, moed, empathie en 
creativiteit. 
Hiermee hebben we een eerste link tussen biodanza en kwetsbaarheid. 
 
Vaak voelen we ons het kwetsbaarst wanneer we bang zijn, gespannen of controle dreigen te 
verliezen. Wanneer we ons hart openstellen, of onszelf blootstellen aan kritiek of afkeuring. 
Als we handelingsverlegen zijn met de pijn of verdriet van onszelf en anderen. Moeten dealen 
met onzekerheid en verwarring.  
Kwetsbaarheid is niet een kwestie van winnen of verliezen. Maar een kwestie van inzien en 
accepteren dat beide bij het leven horen. En jezelf, desondanks, helemaal geven.  
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Vertaalt naar het dagelijks leven: wat betekent het om je kwetsbaar op te stellen, in een 
wereld die gericht is op maakbaarheid, perfectionisme en het nemen van risico’s, zonder dat 
succes gegarandeerd is? Hoe eng en moeilijk is dit? Maar hoe vreselijk wanneer je het níet 
doet en jezelf blijft afvragen: wat als ik het wel had geprobeerd? Want of het nu om werk, 
relaties of opvoeding gaat: onze diepste drijfveer is verlangen naar en ervaren van verbinding. 
Er bij horen, er toe doen. Dat maakt het risico van kwetsbaarheid of teleurstelling de moeite 
waard.  
 
Wat werkt daarbij ondersteunend? Dat is het loslaten van schaarste, perfectionisme, behoefte 
aan zekerheden, vergelijking met anderen en gevoeligheid voor andermans mening. En stress 
als leefstijl en ideeën over wat je zou moeten. Daarvoor in de plaats het ontwikkelen van 
veerkracht, vergroten van zelfcompassie, cultiveren van dankbaarheid en geluk, vertrouwen 
op je intuïtie, creativiteit ruimte geven, tijd nemen om te spelen en ontspannen, lachen zingen 
en dansen!  
 
Dit leidt tot een bezield leven: leven vanuit het gevoel dat je de moeite waard bent. En dat je 
moed, compassie en verbondenheid een belangrijke plek toekent in je leven. Kwetsbaarheid 
wordt daarbij als een katalysator beschouwd. Hier wederom een link met biodanza 
(uitwerking zie hoofdstuk 4). 
 
Zo ontdekte Brené dat kwetsbaarheid de kern vormt van alle emoties. De bron van hoop, 
medeleven, verantwoordelijkheid en authenticiteit. Kwetsbaarheid als de weg naar een 
intenser, betekenisvoller leven. Maar zo vreselijk eng. Want het vraagt een risico, een 
emotioneel blootgeven, kans op pijn. Stel dat onze pennenvruchten, kunstwerken en 
creatieve ideeën worden afgewezen? Liefde onbeantwoord blijft? Wat kan er gebeuren 
wanneer we het essentiële deel van ons leven willen terugvinden en weer passie gaan 
ervaren? Dat vraagt het toelaten van gevoelens en ze omarmen. De moed om te kunnen zijn 
met onzekerheid, je ‘bloot’ voelen, het niet weten. Of, zoals een geïnterviewde het noemde:  
“bloot op het toneel staan en hopen dat het publiek gaat applaudisseren in plaats van lachen”.  
 
Van dit toelaten zijn sommigen ver afgedreven. Door de culturele overtuiging niet goed 
genoeg te zijn. Op diverse vlakken. Niet mooi genoeg, getalenteerd genoeg, slank genoeg, 
bijzonder genoeg, succesvol genoeg. Altijd tekort schieten. Altijd schaarste. Voortkomend uit 
een laag gevoel van eigenwaarde. En de hardnekkige, diep ingesleten overtuiging dat 
kwetsbaarheid een teken van zwakte is. Waardoor velen een illusie creëren van 
onkwetsbaarheid. Onaantastbaarheid. Een ineffectief schild, dat paradoxaal genoeg juist 
kwetsbaar maakt. Zo typerend voor de huidige Westerse cultuur.  
 
Wat kwetsbaarheid vraagt, is moed om de arena in te lopen en niemand anders dan je 
alledaagse, ware ik te laten zien (hoe warrig, imperfect of onvoorspelbaar ook). Een 
bereidheid je helemaal te geven. Of, in mijn eigen woorden, het beste van jezelf geven, zonder 
je best te doen. Zoals ook biodanza beoogt. Dat is wat anders dan we in social media 
regelmatig zien: een schijnkwetsbaarheid. Door alle privé perikelen ongecensureerd online te 
gooien en zogenaamde kwetsbaarheid te gebruiken om aandacht te trekken of een 
schrikeffect teweeg te brengen. Dus puur voor eigen behoeften, eigenbelang. Dat laat meteen 
zien dat met kwetsbaarheid andere aspecten samenhangen: vertrouwen, betrokkenheid en 
interactie vanuit verbinding. Onze grootste angst en dus kwetsbaarheid is namelijk angst om 
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verlaten te worden. Geen liefde waarde te zijn. En liefde kan alleen bestaan vanuit 
verbondenheid. 
 
Een ander aspect dat samenhangt met kwetsbaarheid is schaamte. Dat ontstaat wanneer je 
gevoel van eigenwaarde gekoppeld wordt aan wat je presteert, wat je doet. En het oordeel 
van anderen daarover. En niet om wie je bent. Als puur mens, goed zoals je bent. Van nature 
perfect en compleet. Er ontstaat dan een soort uitbestede eigenwaarde. Een gevangenschap 
in plezieren, presteren en perfectioneren. Zoals je begrijpt: voor mij  herkenbaar. 
Brené definieert schaamte als ‘het intens pijnlijke gevoel dat voortkomt uit de overtuiging dat 
we niet goed genoegd zijn. Daarom geen liefde waard zijn en er niet bij horen’. 
 
Nu is het zo dat onze hersenen het onderscheid niet herkennen tussen fysieke pijn en intense 
ervaring van sociale afwijzing. Het doet dus echt pijn, een ervaring van schaamte. Het is als 
een sociale wond, die sociale balsem nodig heeft. En empathie en compassie is die balsem. 
Ofwel; délen van de ervaring met iemand die je lief is, gehoord worden met de boodschap: je 
bent niet de enige die zoiets overkomt.  
 
Vervolgens schets Brené het belang van een stevige identiteit. Een bepaalde mate van 
eigenwaarde. Noodzakelijk om de moed te vinden om kwetsbaar te kunnen en durven zijn. 
Ofwel gevoelens van schaamte toe te laten, te (h)erkennen. Als voorwaarde om te komen tot 
verandering. Daarmee hebben we opnieuw een link tussen biodanza en kwetsbaarheid te 
pakken. 
 
Socialisatie. 
Al heel jong leren we ons beschermen tegen het ongemakkelijke gevoel van kwetsbaarheid. 
Maskers die ons een veilig gevoel geven, al werken ze benauwend. Met een schild of harnas 
voelen we ons weliswaar zwaarder, maar ook sterker. Maar waarom ontwikkelen we deze 
beschermers? Volgens Brené vanuit een drietal redenen: 
1. Van nature wantrouwen we geluk.  
2. We streven naar perfectionisme, zodat we ons niet kwetsbaar hoeven voelen. 
3. Het dempen van ongemakkelijke en pijnlijke gevoelens met zelfverdoving  
 
Een gezond antwoord hierop is achtereenvolgens: 
Ad 1: Het kweken van dankbaarheid. 
Ad 2: De bereidheid om vriendelijker en milder naar onszelf en anderen te zijn. Ofwel: 
compassie beoefenen (zie paragraaf 3.4). 
Ad 3: Leren gevoelens écht te voelen en ongemakkelijke emoties te omarmen.  
 
Lastig hoor. We proberen liever de pijn van kwetsbaarheid een slag voor te zijn. Te 
controleren. Vanuit de metafoor ’als ik mezelf sla, kan een ander mij niet meer slaan’. We 
hebben grote moeite met de onzekerheid, risico’s en emotionele blootstelling die geluk met 
zich meebrengt.  
 
Onderliggende oorzaak is dat schaamte ons vaak in de greep houdt. Uit angst er niet meer bij 
te horen of geen verbinding meer te voelen. Waarbij verbondenheid gezien wordt als de 
energie die ontstaat tussen mensen wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. 
Wanneer ze zonder oordeel en beoordeeld te worden, kunnen geven en ontvangen. Erbij 
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horen is het aangeboren verlangen om deel uit te maken van een groter geheel. Een primaire 
behoefte van ons mensen, kuddedieren. Paradoxaal gaan we ons vaak aanpassen of zoeken 
naar goedkeuring, terwijl we er pas echt bij horen, wanneer we onze authentieke zelf aan de 
wereld laten zien. Daarom kan ons gevoel erbij te horen nooit groter zijn dan de mate waarin 
we onszelf accepteren.  
 
Uiteindelijk concludeert Brené dat we in onze zoektocht naar bezieling uitkomen bij  
spiritualiteit. Spiritualiteit als een diepgewortelde overtuiging, dat onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn, door een kracht die groter is dan onszelf, een kracht vervuld van liefde en 
compassie. En een erkenning dat de mens heilig is (zie overeenkomst met eerder beschreven 
biocentrisch principe en lijn van transcendentie). 
 
Leven met kwetsbaarheid is als koorddansen; onverschilligheid en afsluiting werken niet. Je 
wordt uiteindelijk een buitenstaander van je eigen leven en te gevoelig voor meningen of 
kritiek van anderen. Dat vraagt open te blijven en toch grenzen te bewaken. Betrokkenheid 
tonen en jezelf laten zien. Ademhaling en humor, dat alles werkt ondersteunend, maar het 
vraagt aandacht, bewustzijn en alertheid. En moed. Grote moed. Met als beloning  kleine 
sprankjes aaneengeregen licht, die branden in de duisternis van onze worstelingen. 
Worstelingen, horend bij mens-zijn.  
Kwetsbaar in z’n soort.   
 
 
3.3 kwetsbaarheid volgens andere experts 
 
Dat Nelson Mandela kwetsbaarheid ook zag als kracht, blijkt o.a. uit onderstaande uitspraak:  
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Daarnaast raakte hij mij door zijn rede, geschreven door Marianne Williamson, bij zijn 
inauguratie in 1994 tot president van de republiek Zuid Afrika over ‘our deapest fear’. Onze 
grootste angst is namelijk niet dat we ontoereikend zijn, tekort schieten. Maar juist om te 
stralen, volledig in het licht te staan. Waarmee we anderen uiteindelijk ook permissie geven, 
hetzelfde te doen. Hier volgt de originele tekst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij komt steeds weer binnen. Dáar zit mijn kwetsbaarheid. Volledig in mijn kracht te  
durven staan. Mijn licht te laten schijnen. Vanuit integratie, het doorleefde inzicht. Het 
diepere weten. Heel en vrij. 
Als muzikaal intermezzo volgt hier een prachtig passend lied :  ’I’m light’ van India Arie  
https://www.youtube.com/watch?v=OL-gxfx2QtY.  
 
Daarnaast werd ik geïnspireerd door het onlangs verschenen praktijkboek ‘Oog in oog met 
kwetsbaarheid‘, geschreven door psychotherapeute Marijke Leys (Leys, 2018). Ze exploreert 
daarin kwetsbaarheid vanuit de invalshoek van voice dialogue; een therapeutische benadering 
van de mens als een persoonlijkheid, met diverse deelpersoonlijkheden, die wisselend de 
chauffeur zijn van de zogenaamde ’innerlijke levensbus’. Die dus dagelijks je gedrag en keuzes 
bepalen. (Voor meer achtergrond info beveel ik genoemd boek van harte aan). 
 
Marijke schetst hoe we als kind uiterst kwetsbaar worden geboren, compleet afhankelijk van 
andere mensen. Met een aantal natuurlijke kwaliteiten, zoals verwondering, 

https://www.youtube.com/watch?v=OL-gxfx2QtY
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nieuwsgierigheid, optimisme, veerkracht, onvoorwaardelijke liefde, magisch denken, nauwe 
verbinding met primaire instincten en een sterke fysieke, lijfelijke sensor. Voor eigen veiligheid 
wordt het kind door opvoeders beperkingen opgelegd: noodzakelijke inperkingen, maar soms 
ook kwetsende inperkingen of zelfs traumatiserende en destructieve.   
 
Slim als een kind is om te overleven en in verbinding te blijven met de opvoeders/verzorgers, 
ontwikkelt het coping strategieën ofwel overlevingsmechanismen. In voice dialogue taal:  sub- 
personen. Ter bescherming van het gekwetste kind. 
 
We weten inmiddels dat we van nature zoeken naar manieren om zo min mogelijk te lijden. 
We behoeden daarom ons innerlijk kind voor leed, falen en afwijzing, want in elk mens schuilt 
een kwetsbaar jongetje of meisje dat veel goede bedoelingen had en onderweg toch averij 
opliep. Door verwachtingen van ouders, leerkrachten en de maatschappij. Door dingen die 
gebeurden in hun leven en waar ze jammer genoeg soms slachtoffer van werden. Hoe 
ingrijpender de kwetsing, hoe sterker de ontwikkelde bescherming. Een noodzakelijk deel van 
onze groei naar volwassenheid. Als mensen vervolgens vastlopen in hun leven of zich willen 
bevrijden van ballast, kunnen ze opnieuw in contact komen met de oorspronkelijke 
kwaliteiten van het innerlijk kind. Er ontstaat ruimte om te spelen, intiem te zijn, niet te 
hoeven presteren, levenslust en kracht te ervaren. Een mooi vooruitzicht.  
 
Maar dit vraagt volgens Leys eerst het onder ogen komen van gevoelens als schaamte, woede, 
spijt en verdriet. Dat kan middels reguliere therapie of andere (alternatieve) 
begeleidingsvormen.  
 
Maar zoals we inmiddels weten: het biodanza systeem faciliteert eveneens in die heling en 
herstel van gezondheid. Op een geheel eigen, unieke wijze. Juist door niet te spreken, niet te 
graven in het verleden, maar te focussen op het hier en nu. Met het licht op onze gezonde 
delen, het potentieel in ons. Een krachtig systeem met eigen werkingsmechanismen (zie 
hoofdstuk 2). 
 
Verder plaatst Leys kwetsbaarheid in een breder perspectief. Actuele klimaatveranderingen 
met alle ingrijpende gevolgen van dien, massale migratie, veranderde familiesystemen en 
culturele en sociaal economische shifts, veranderen ons collectieve bewustzijn zodanig, dat 
het bijna onherkenbaar wordt. Dat alles maakt ons meer kwetsbaar als individuele human 
beings en de nood om dit te (h)erkennen, neemt toe.  
Zeer interessant voor biodanza, omdat ook daarin gericht gewerkt wordt met het collectief 
onbewuste en het biocentrisch principe. Helaas reikt het te ver voor deze monografie om er 
hier dieper op in te gaan.  
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3.4 kwetsbaarheid en (zelf)compassie 
 
“De regenboog van  compassie verschijnt,  
 wanneer zonnestralen van vriendelijkheid  
 regendruppels van lijden ontmoeten.” 
Van den Brink, 2014 
 

Een laatste insteek, waarmee ik binnen dit kader kwetsbaarheid verken, is die van mindfulness 
en compassie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen ik zelf in 2007 tegen een burn-out aan liep, werd me duidelijk dat ik andere manieren 
mocht gaan onderzoeken om dichter bij mezelf te komen. De Hogeschool Nijmegen waaraan 
ik als docent verbonden ben, bood op dat moment een mindfulness training aan voor 
medewerkers. Deelname daaraan veranderde mijn leven blijvend. Ik ontwikkelde tools die ik 
altijd bij me draag en die ik overal kan toepassen. Ik leerde door meditaties bewust te zijn van 
mijn reacties op lichamelijk, emotioneel en mentaal niveau, tijdens een gebeurtenis zelf. Ook 
ontdekte ik automatische patronen van reageren, zoals het weggaan van pijn en ongemak en 
trainde aandachtig te blijven in het hier en nu. Ik leerde me werkelijk open te stellen voor alle 
ervaringen, of ze nu prettig of onprettig waren.  
 
Het was zo’n openbaring voor me, dat ik in 2010 de opleiding tot mindfulnesstrainer volgde. 
Na veel inspanning kreeg ik toestemming om op de Hogeschool deze waardevolle training aan 
studenten aan te bieden. Ik zag ze namelijk worstelen, zoals ik mijn leven lang gedaan had. 
Verrijkend, om mezelf weer beter te leren kennen. Maar wat ontbrak was: wat te doen als je 
vanuit die helderheid de pijn van het dagelijks leven toelaat? Wanneer je bevangen wordt 
door verdriet, angst, verlangen, verzet, onmacht, eenzaamheid, gemis, afwijzing, rouw, 
vergeving, hartenpijn en nog zoveel meer? Die oceaan van levensverdriet, die je soms 
overspoelt. Hoe kun je haar toelaten, zonder erin te verdrinken? Ik vond antwoord in de 
compassietraining, in Nederland de MBCL training genoemd (Mindfulness Based 
Compassionate Living), ontwikkeld door psychiater Erik van den Brink en monnik/boeddhist 
Frits Koster. Een vervolg en verdieping op mindfulness. 
Voor meer info zie https://mbcl.nl/ en https://www.compassietraining.nl/.  
 

https://mbcl.nl/
https://www.compassietraining.nl/
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Hierin kwam voor mij veel samen. Ik verkende met groepsgenoten zorgvuldig het kwetsbare 
gebied waar liefde lijden ontmoet. Ik oefende om mijn innerlijk criticus met mildheid en 
vriendelijkheid te aanschouwen en tegelijkertijd te bedanken voor de waarschuwende en 
beschermende functie, die hij had en nog steeds heeft. Ik onderzocht het verschil tussen 
empathie en compassie. Werkte met verlangen, weerstand en het niet weg gaan, wanneer de 
pijn bijna ondraaglijk werd. Ik leerde verdriet in een bed van vriendelijkheid leggen. Op mijn 
gemak te raken met ongemak. Mezelf te dragen, te troosten en te voeden. Een liefdevolle 
relatie met mezelf aan te gaan. En heel zorgvuldig en behoedzaam mijn hart en dat van 
groepsgenoten te verzachten en openen. Met alle risico’s van dien. Want jee, wat is dat bloot 
en kwetsbaar. Maar zo rijk. Want pas daarna kon ik werkelijk niet alleen mild en compassievol 
zijn naar mezelf, maar ook naar anderen. Naar dierbaren, maar ook mensen waar ik een lastige 
relatie mee heb, of die me zelfs irriteren. Door intense beoefening ontwikkelde ik een 
compassiemodus, die steunend is in het kwetsbare leven van alledag. Maar die steeds 
onderhoud vraagt, want de oude groef van (zelf)veroordeling ligt snel op de loer.  
 
Dit alles levert een gevoel van diepe verbondenheid op, mede menselijkheid en 
saamhorigheid. Ervaringen doen nog steeds pijn, maar ze worden niet meer gevoed door 
bijkomende gevoelens van verwijdering. Het delen van kwetsbaarheid is minder spannend. 
Het geeft juist ruimte aan wat er toch al is, zonder over-identificatie, dat wil zeggen  compleet 
met de ervaring, samenvallen. Ik voel me net een tuimelpopje: beweeglijk en veerkrachtig, 
met alle weersomstandigheden mee, maar ik kiep niet meer om. Ik herken sneller wanneer 
mijn gevaarsysteem of jaagsysteem  actief is. Dit zijn natuurlijke, instinctieve  boodschappers 
voor gevaar en honger.  Maar ze zijn vaak van slag. Ze maken van fysiek gevaar, emotioneel 
gevaar. Een psychologische dreiging , zoals piekeren en faalangst. Honger wordt competitie 
en een streven naar hebben, begeerte, korte termijn bevrediging.  
 
Ik heb geleerd sneller te kunnen schakelen naar een derde, helpend systeem van onze 
emotieregulatie, namelijk het zorgsysteem. Dit is het gebeid waar je kalmeert, herstelt, 
harmoniseert. Door deze trainingen, maar tegelijkertijd ook door biodanza, waar we ook zo 
intens werken met activering van het para sympathisch systeem in het regressieve deel van 
een vivencia. 
 
En ja, zoals je wellicht al verwacht: ik volgde de opleiding tot compassietrainer en ga 
regelmatig bij mijn wijze leermeesters op retraite en voor nascholing om mijn beoefening te 
verdiepen. Voor mij is biodanza dan ook ’mindfulness in beweging’. Zo complementair. Met 
natuurlijk elk zijn eigen kwaliteiten en accenten. 
 
Ondertussen faciliteer ik de compassietraining ook aan studenten, huisartsen en particulieren, 
vanuit mijn eigen praktijk. Waarbij ik telkens diep geraakt word door de moed van deelnemers 
het avontuur aan te gaan, zonder enige garantie op succes. Ik leer met en via hun en ben 
dankbaar dit zinvolle werk te mogen doen.  
 
“Moge er vriendelijkheid in je blik zijn, als je naar binnen kijkt.” 
John O’Donohue 
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In dit hoofdstuk heb ik kwetsbaarheid vanuit verschillende invalshoeken verkend. Dagelijks 
mag ik het aan den lijve ervaren.  
 
Al eerder werd het biodanza systeem uitgebreid beschreven. Dat brengt ons terug naar de 
volgende vragen van deze monografie: 
Waar raken biodanza en kwetsbaarheid elkaar? 
En op welke manier nodigt biodanza uit kwetsbaarheid te omarmen? 
Hier over meer in het volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 4 kwetsbaarheid binnen biodanza  
 
Hoe meer ik me verdiept heb in de theorie van biodanza en kwetsbaarheid, hoe meer ik me 
verwonder over de krachtige relatie tussen beiden. Natuurlijk wist ik dat het beoogde 
transformatieproces niet mogelijk is zonder kwetsbaarheid. Maar dat biodanza er zo mee 
verweven en doordrenkt is, is een ontdekking. Op alle lagen in het theoretisch model, is het 
terug te vinden. Overal in de vivencia’s. Als een rode draad door alles heen. Vanuit de 
wetenschap dat kwetsbaarheid het hart is, het middelpunt van alle betekenisvolle menselijke 
ervaringen. De katalysator tot een intenser, bezield leven. En daarmee de poort naar 
affectieve integratie, het doel van biodanza.    
 
In dit hoofdstuk ga ik het theoretisch concept van biodanza verbinden met dat van 
kwetsbaarheid. Dat doe ik aan de hand van een aantal gezamenlijke thema’s.  
Ik pretendeer hiermee zeker niet volledig te zijn, maar kies voor die aspecten die mijns inziens 
passend zijn om de hoofvraag van deze monografie te beantwoorden: Hoe draagt 
kwetsbaarheid bij aan het transformatie- en integratieproces binnen biodanza? 
Concrete, persoonlijke ervaringen volgen in hoofdstuk 5. 
 
Unieke mens 
Kwetsbaarheid komt niet slechts aan bod, wanneer je een intieme dans uitvoert. Of 
uitgenodigd wordt met de facilitator een oefening te laten zien. Of tijdens een cirkel van ogen 
of een zachte streling. Het begint al veel eerder, bij een behoefte aan ‘anders’. Het proces 
naar je aanmelden voor een eerste les. Reuze spannend! Maar waar het verlangen wint van 
angst….. 
 
Nu we weten wat kwetsbaarheid werkelijk inhoudt, blijkt het in biodanza overal aanwezig. 
Want met welke lijn ook gewerkt wordt, of de les zich in het vitale of regressief deel bevindt; 
op elk moment kan iets aangeraakt worden. Ongeacht waar de danser zich persoonlijk bevindt 
op het continuüm van identiteit - regressie of in de ontwikkel as van genetische expressie naar 
integratie. Juist omdat vivencia’s daartoe uitnodigen! Met het unieke samenspel van muziek, 
contact en bewegen als katalysator (zie werkingsmechanismen). Maar ook net voor aanvang 
van de les, wanneer dansers elkaar weer ontmoeten en begroeten, tijdens de deelronde of 
meteen na afloop. Je wordt door biodanza immers steeds opener en affectiever. Je bent 
minder gepantserd, beschermd. Bloter, dus meer te raken.  
 
Tegelijkertijd is ieder mens uniek en heeft per moment weer andere items die spelen, 
aangeraakt en gevoeld willen worden. Soms heel onverwacht of verrassend. Zoals de eerste 
toon van een lied, een blik, een beweging, een sensatie of een herinnering, die een behoorlijke 
reactie teweeg kan brengen. Elke ervaring wordt uitgenodigd volledig gevoeld te worden, juist 
omdat er niet gesproken wordt. En er niets gerepareerd, gefikst of weggepoetst hoeft te 
worden door groepsgenoten of de facilitator. Doordat er gewerkt wordt op de drie lagen van 
ons onbewuste (het persoonlijke, collectieve en vitale) worden diverse neurologische, 
fysiologische en endocriene processen geactiveerd, met allerlei reacties van dien. Te ervaren 
in het fysieke, bewegende lichaam en de prachtziel die daar in woont, reagerend op z’n eigen 
unieke wijze.  
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Verbinding 
Onderzoek naar kwetsbaarheid liet zien dat verlangen naar en ervaren van verbinding onze 
diepste drijfveer is. Erbij horen, er toe doen. Dat maakt het risico van kwetsbaarheid of 
teleurstelling de moeite waard. En het vraagt bereidheid tot loslaten van schaarste, 
perfectionisme, behoefte aan zekerheden, vergelijking met anderen en gevoeligheid voor 
andermans mening. Evenals het loslaten van stress als leefstijl en ideeën over wat je zou 
moeten. Maar hoe doe je dat? Dat vraag moed. Moed om je te richten op het ontwikkelen van 
veerkracht, vergroten van zelfcompassie, cultiveren van dankbaarheid en geluk, vertrouwen 
op je intuïtie. Door creativiteit ruimte te geven, tijd te nemen om te spelen en ontspannen, 
lachen, zingen en dansen!  
Laat biodanza nu in al deze aspecten faciliteren met dansen en oefeningen binnen de  5 lijnen. 
De vivencia als katalysator naar een bezield, zinvol leven. 
 
De groep 
Brené schetste al dat kwetsbaarheid samenhangt met vertrouwen, betrokkenheid en in 
interactie zijn met anderen. Je kunt in je eentje dus niet werkelijk kwetsbaar zijn. Juist door je 
te relateren in plaats van isoleren, in fysiek contact te zijn, ontmoeten we kwetsbaarheid. Op 
dat snijvlak. Daar waar we het volle leven tegen komen, in de ogen en reacties van 
medemensen. Het hele scala aan gevoelens. Dat maakt de kracht van de groep in biodanza, 
een van de eerder beschreven werkingsmechanismen. Het veilige nest, een oefentuin en 
broedplaats waar in contact met anderen nieuwe, gezonde ervaringen van verbinding 
opgedaan kunnen worden. Daar kan de balans tussen denken, voelen, willen en handelen 
herstellen. Er een integratie ontstaan tussen de drie centra hoofd (intelligentie), hart (affectie) 
en buik (seksualiteit). Tussen lichaam en ziel. Om weer thuis te komen in je oorspronkelijke, 
authentieke zelf. Geïnitieerd door geïntegreerde vivencia’s. Met groepsgenoten als spiegels 
van delen in ons waar we verbonden zijn en daar waar we nog afgesneden zijn. Maar ook een 
spiegel van de grootsheid en heelheid, die in ieder van ons aanwezig is. Popelend om verder 
tot bloei te komen. (Zie basis van het theoretisch model, het genetisch potentieel en de proto 
vivencia, bijlage 1).  
 
Biodanza brengt ons opnieuw in contact met deze oorsprong en de heiligheid van het leven. 
Onder andere door dansen met archetypen, de goden, de elementen, dieren, generatieve 
houdingen, dansen in de lijn van transcendentie. We zijn immers verbonden met krachten, 
groter dan ons zelf. We zijn kosmische wezens, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat besef 
brengt diep respect voor alles wat leeft. En een erkenning van de heiligheid van de mens. In 
biodanza het biocentrisch principe genoemd. 
De groep in biodanza: een hofleverancier. 
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De warme groep waaraan ik wekelijks mag lesgeven, kerst 2018  

 
Oorspronkelijkheid 
Marijke Leys schetste al hoe we als kind uiterst kwetsbaar worden geboren, compleet 
afhankelijk van andere mensen. Met een aantal natuurlijke kwaliteiten, zoals verwondering, 
nieuwsgierigheid, onvoorwaardelijke liefde en een nauwe verbinding met primaire instincten. 
Met deze oorspronkelijke kwaliteiten werkt biodanza door de ontwikkelde dansen, zoals 
bijvoorbeeld de djebbertaal oefening in de lijn van creativiteit of het elkaar de wereld laten 
zien. Ze zitten nog steeds in ons! Op een speelse en toegankelijke wijze faciliteert biodanza 
om weer te spelen, intiem te zijn, niet te hoeven presteren, levenslust en kracht te ervaren.  
Het werkt met het gezonde deel in ons, de onschuld en het zelfregulerend en genezend 
vermogen van eenieder. Geen cognitief graven, analyseren of interpreteren, maar via het 
lichaam, waarin alle noodzakelijke info tot op celniveau ligt opgeslagen.  
 
Naakt  
Om te kunnen openen hebben we vertrouwen in de facilitator en een veilige groep nodig. Dat 
vraagt vertraging, verzachting, vloeiendheid. Verzachten van pantsers, afleggen van maskers. 
Vele dansen faciliteren daarin bijvoorbeeld alle segmentaire bewegingen, dansen van 
vloeiendheid, integratieve elasticiteit. Er zijn zelfs dansen die je als het ware je oude huid laat 
afstropen, zoals de herfstdans. De eerste reactie kan een gevoel zijn van naaktheid en paniek. 
Maar uiteindelijk laat het je hart opengaan! Als je de moed hebt de ervaring in te gaan. Niet 
wetend wat je zult tegenkomen. Je soms eerst een weg  door chaos of angst aflegt. Want al 
maakt biodanza in het vitale deel vaak plezier en passie wakker en heeft het een 
ontspannende werking, ook andere gevoelens en emoties kunnen zich aandienen als je je 
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openstelt voor nieuwe wegen. Zeker tijdens het regressieve deel van een vivencia, waarin we 
vertragen en het parasympatisch systeem activeren, met als gevolg aanmaak van zogenaamde 
gelukshormonen als oxytocine, endorfine en serotonine. De bloeddruk daalt, de hartslag 
vertraagt, ademhaling verdiept, spieren ontspannen, lichaamstemperatuur stijgt.   We 
herstellen, er is ruimte voor vernieuwing, tot op celniveau. Ofwel, vanuit compassietaal; het 
zorgsysteem wordt gevoed. De plek waar we herstellen, kalmeren, troosten, verbinden. Dit 
vraagt overgave; het oude loslaten, het nieuwe nog niet meteen geboren. Uiterst kwetsbaar. 
 
Identiteit 
We weten inmiddels dat kwetsbaarheid een stevige identiteit vraagt. Daarom is er een 
fundament van zelfwaardering en zelfvertrouwen nodig, voordat diepere oefeningen van 
regressie aan bod kunnen komen. En een herstel van contact met het lichaam, wat velen 
ontgaat tijdens het alsmaar bezig zijn. Terwijl we juist voelen met het lichaam. Dat vraagt 
oefening in het bewustwording van fysieke signalen en grenzen. En terug naar zelfwaardering, 
in plaats van bestaansrecht door waardering van buiten af of een extern geweten als leidraad.  
Daarom start bijna elke vivencia na de begincirkel met lopen. Met ritme als basis, via instinct 
ordening aanbrengend. Het lijf wordt wakker en ritme geeft bodem. Gevolgd door andere 
oefeningen met ritme en begrenzing, die ons helpen aankomen in ons zelf en het hier en nu. 
Pas later in de vivencia komen oefeningen met melodie en harmonie aan bod (overgang van 
ritme naar emotie). Identiteit is nodig om intiem te kunnen zijn met jezelf en er op te 
vertrouwen dat je alles bij je hebt wat je nodig hebt voor het leven.  
Daarnaast is elke dans in biodanza een uitnodiging. Steeds opnieuw mag je als danser kiezen 
voor uitvoering ervan. Je blijft eigenaar van je eigen proces. Geen dwang, geen automatismen, 
geen groepsdruk. Maar eigen verantwoordelijkheid nemen, zorgdragen voor jouw welzijn. 
Alle ervaringen verwelkomend. Ook het kritische vogeltje op je schouder. Of soms de hele 
volière. Dat kan betekenen dat je een dans overslaat. Of dat je een andere plaats in de kring 
inneemt, omdat de danser naast je onvoldoende in feedback is. Iemand actief uitnodigen voor 
een dans, of juist in afwachting zijn om gekozen te worden. Allemaal aspecten en 
uitingsvormen van identiteit in biodanza.  
 
Muziek 
Biodanza maakt als geen ander gebruik van de kracht van muziek. Bij elke dans wordt 
zorgvuldig de juiste muziek gekozen, passend bij de sfeer van de vivencia en het beoogde doel 
van de specifieke dans. Rolando heeft biodanza muziek zorgvuldig geselecteerd en  langdurig 
onderzocht op de werking en het effect. Er wordt dan ook voornamelijk geput uit een 
beschermd bronbestand, de zogenaamde IBF muziek (International Biodanza Foundation), 
ofwel muziek waaraan bepaalde eigenschappen zijn toegekend die in combinatie met 
specifieke dansen een bepaald effect teweeg kunnen brengen.  
Zelf ervaar ik regelmatig de kracht van muziek op mijn gevoelswereld. Soms hoef ik maar de 
eerste akkoorden te horen en schiet ik meteen in een emotie. Word ik diep geraakt. Tranen 
over mijn wangen. Penetratie in mijn lichaam via zintuigen. Via mijn cellen (die immers 
geheugen hebben). Music was my first love van John Miles is zo’n nummer. Het vraagt mezelf 
toe te staan dit te voelen, volledig te ervaren en ermee te dansen. Ongegeneerd. Zonder 
oordeel over mijn ervaring. Zonder iets te hoeven verklaren of uitleggen aan anderen, maar 
ook niet aan mezelf. Het ís er gewoon. Een andere keer maakt de muziek speelsheid wakker, 
sensualiteit, creativiteit of affectie. Soms zelfs verliefdheid, op iemand speciaal, of gewoon op 
het leven zelf! In combinatie met de specifieke dans een intense ervaring, die steeds weer 
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uniek is. Zonder voorspelbaarheid. Het vraagt dus elke keer weer moed en bereidheid om in 
vivencia te gaan, om ook hier weer tot overgave te komen.  
 
De wetenschap ontdekt de laatste jaren in rap tempo meer en meer over de werking van onze 
hersenen en dus ook informatieverwerking van muziek. Zo is inmiddels bekend dat  hersenen 
niet statisch zijn, maar neuro plastisch. Ofwel het vermogen hebben ervaringen te 
herschrijven door nieuwe verbindingen en neurale wegen aan te leggen. Professor doctor Erik 
Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie, geeft regelmatig masterclasses over deze 
reuze interessante en hoopvolle wetenschap; onze breinwerking op het gebied van ervaringen 
en emoties. En ook over hoe muziek in combinatie met bewegen, zeer gezondheid 
bevorderend werkt. Voor iedereen, dus ook voor bijvoorbeeld dementerenden en kinderen. 
Voor een korte uitleg van Scherder over wat muziek doet met ons brein zie  
https://www.youtube.com/watch?v=yJH0Hx3qUA0.(5) 
 
Terugkijkend constateer ik: wat was Rolando zijn tijd vooruit. Decennia terug bleek al zijn grote 
kennis over de werking en effecten van muziek. Diep respect voor zijn grote inzet en wijsheid.  
 
Schaamte 
Op deze plek wil ik opnieuw kijken naar de emotie schaamte. Want juist als we tijdens 
biodanza ons bewust zijn van onze collectieve geschiedenis hierin en door vivencia’s het 
beoogde transformatieproces op gang komt, kan schuld (ik ben fout) en schaamte (ik doe het 
fout) opnieuw de kop opsteken. In de fase wanneer de danser eigenheid en oorspronkelijkheid 
herontdekt heeft en steeds meer zijn unieke zelf gaat leven. Misschien wel totaal afwijkend 
van wat de omgeving -en eerder ook hijzelf- verwacht. Met dat verschil, dat hij zich als 
geïntegreerd persoon niet isoleert of in strijd gaat, maar vanuit autonomie en verbinding, 
respectvol is naar zichzelf en anderen. En tegelijkertijd trouw aan zijn eigen waarheid en 
integriteit. Toch kan er een oordeel ontstaan over de ervaring. Want al weét je dat het nieuwe 
juist en waarachtig is, je systeem kan reageren met ‘error’. Voortkomend uit de eerder 
beschreven overleving, die diep opgeslagen zit en niet zomaar om te buigen is. Jij als danser 
kunt jezelf gaan veroordelen over zo’n reactie; onze mind maakt van de zuivere ervaring 
allerlei verhalen. En oordeelt: ben ik het wel waard om gelukkig te zijn of vrij van last? Je kunt 
daarvan in verwarring raken.  
Als dit zich aandient kan de danser het delen bij aanvang van de les. Als een ervaring uit het 
hart. De facilitator kan er vervolgens voor kiezen het als thema opnieuw in te brengen, 
bijvoorbeeld gekoppeld aan biodanza theorie over het genetisch potentieel en de fase van 
protovivencia . 
 
 
“Slow down 
Calm down 
Don’t worry 
Don’t hurry 
Trust the process” 
Alexandra Stoddart 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yJH0Hx3qUA0
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5:  Kwetsbaarheid als weg naar integratie 
 
We hebben inmiddels gezien hoe kwetsbaarheid een altijd aanwezige metgezel is tijdens het 
transformatieproces binnen biodanza. En als krachtbron wordt gezien, als grote positieve 
ecofactor.  
 
In dit hoofdstuk ga ik concrete ervaringen met je delen. 
Ervaringen van dansers en ervaringen van mijzelf.  
 
5.1 Kwetsbaarheid van dansers 
 
“Not ask why 
Just feel 
And have the courage to feel” 
Stephen White 

 
Tijdens dit schrijfproces heb ik dansers (ook buiten de groep waaraan ik lesgeef) gevraagd naar 
specifieke momenten waarop zij zich kwetsbaar voelden. Een scala aan ervaringen werd aan 
me toevertrouwd. Soms zelfs in mijn oor gefluisterd. Want het vraagt moed: het delen van 
zo’n intieme ervaring.  
 
Verschillende keren hadden ze te maken met het thema ‘grenzen’: nee zeggen tegen een 
uitnodiging, een andere plek innemen in de cirkel. Of juist je eigen grens onvoldoende 
beschermen door niet uit een gezamenlijke dans te stappen, terwijl het zieke lichaam daar om 
vraagt. Daarmee jezelf én de ander tekort doen. Of te lang in ongemak blijven gedurende de 
verkenningstocht tussen grenzen stellen enerzijds en grenzen verleggen anderzijds. En 
daardoor jezelf in de steek laten. Of het moment waarop jij het stopteken geeft, tijdens de 
oefening waarin een partner je in een rechte lijn langzaam nadert. De confrontatie voelen hoe 
moeilijk dat is, in de dans, maar ook elders in het leven.  
 
Het tonen van jezelf vanuit je identiteit in een groep van vijf, is zo’n ander kwetsbaar moment. 
Helemaal zichtbaar zijn, bijna transparant. De neiging voelen ’weg te duiken’ in een lach of 
fysiek contact, in plaats van bij jezelf te blijven, verbonden, alle ervaringen verwelkomend.  
 
Dat kwetsbaarheid alles te maken heeft met het hele scala aan menselijke gevoelens, blijkt 
eveneens uit onderstaande ervaringen. Zo werd gedeeld: 
“Ik voel me kwetsbaar wanneer tranen opkomen en gaan stromen. Vooral die van verdriet. 
Eerder wendde ik me dan af. Inmiddels maak ik evengoed oogcontact. Kan  ik open en bloot 
mezelf zijn, in verbinding, mét oogcontact.” 
En ”Als ik kwetsbaar ben, dringt de essentie van wat me omringt dieper door. Ik word opener, 
energie stroomt makkelijker in en uit, heen en weer. Hierdoor voel ik veel meer. Dat is fijn.”  
 
“Soms ben ik geremd door angst, verdriet, schaamte, oordeel of gebrek aan vitaliteit en 
stroomt het niet in mij”, deelt een ander. “Kwetsbaarheid is dan voor mij het toelaten van wat 
ik ervaar en daarin ontspannen. Het helpt mij de levensstroom weer op gang te 
krijgen/houden. De muziek, de bewegingen en de overgave helpen mij mezelf bewust te 
voelen. Dan komt blijdschap en een open hart vanzelf en voel ik mij verbonden met alles. 
Opgebouwde spanning kan door de gecreëerde omstandigheden in vivencia’s afvloeien. En als 
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tranen bij mij en de ander mogen vloeien geeft me dat een intiem gevoel van universele 
verbondenheid. Echt mens-zijn.”  
 
Zo ook gevoelens van weerstand tegen de ervaring. Angst voor consequenties van het 
transformatieproces. Daardoor een periode geen zin hebben in de wekelijkse les. Of je om 
andere psychische of lichamelijke redenen verre van senang voelen. En toch komen. Mèt al je 
worstelingen, volledig kwetsbaar. Om verbonden met de groep te blijven. En vanuit het 
vertrouwen dat het uiteindelijk goed doet. “Mezelf toestaan te dansen met de weerstand. En 
dan opeens lost de hardheid rond mijn hart op, ontstaat ruimte, is er iets kwijt, voel ik me veel 
lichter… Wow!.”  
 
Een ander thema dat terugkomt is (angst voor) afwijzing. Overblijven na de uitnodiging een 
partner te kiezen. Alleen staan terwijl anderen elkaar omhelzen. Of “het pijnlijke gevoel 
wanneer ik moedig iemand voor een dans uitnodig, waarmee ik een sterke verbinding voel, 
maar diegene een ander kiest. Om mezelf dan niet af te sluiten en te veroordelen, maar te 
blijven bij de ervaring van me teruggeworpen voelen op  mezelf.”  
 
“De dans waarbij je heel langzaam om je as roterend naar de grond gaat. Dat vind ik zo 
moeilijk. Het voelt als doodgaan.”  
 
“De confrontatie en het verdriet voelen toen ik bij de dans van het zaad maar half omhoog kon 
komen” en “emotioneel, die dans van het zaad, elke keer weer. Alsof ik steeds opnieuw 
geboren word.” 
  
“De loop van vastberadenheid op het nummer ‘I want to break free’. Op mijn lijf geschreven. 
De pijn van mijn proces bij elke stap voelend.”  
 
“Het kijken naar en voor het eerst echt zíen en eren van mijn handen. Mijn handen waarmee 
ik mijn leven lang bergen werk verzet. Zonder ze werkelijk te zien, er verbonden mee te zijn.”  
 
“Praten over of laten zien van emoties was vroeger thuis niet vanzelfsprekend. Ik zorgde er al 
jong voor niemand tot last te zijn en nam de rol aan van het zonnetje in huis 
(overlevingsgedrag). Toen biodanza veel later in mijn leven kwam, hielp het me eerst om me 
over te geven aan muziek. Later durfde ik mezelf er in te laten zien. Ik schaamde me niet en 
deed het gewoon. Prachtig kwetsbaar. Maar kwetsbaarheid kent verschillende lagen. Steeds 
dieper ging ik. Biodanza hielp mij hierbij, want muziek trilt van alles los. Ik leerde echte 
boosheid te voelen (in plaats van de emotie weglachen) en ook het onderliggende verdriet.  Je 
komt in biodanza als groep ook samen in de flow. Dat opent deuren.  
Heel helder voor mij is dat zonder kwetsbaarheid, de dans van het leven niet zo intens beleefd 
kan worden. Tranen stromen tegenwoordig tijdens het dansen over mijn wangen, omdat ik me 
zo dankbaar voel voor alles wat mij en het leven zo rijk maakt. Biodanza is voor mij een 
hulpmiddel om kwetsbaarheden om te zetten naar kracht. Het hielp me ook in het ervaren van 
mijn vrouwelijkheid en deze meer in balans te brengen met de mannelijke energie in mij.” 
 
 
Kun je je herinneren wie je was, voordat de wereld je zei wie te moeten zijn? 
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Om je een beeld te geven van de prachtige groep mensen, waarmee ik elke vrijdagochtend 
mag dansen, volgen hier een paar foto’s (met toestemming). Van de ruime, lichte, sfeervolle 
zaal, in de kloostervleugel van Stichting Centrum ’t Ven, Venlo. Grote dank danser John, dat jij 
me uitnodigde en het vertrouwen gaf hier een groep te starten. En vooral dank alle warme, 
betrokken, liefdevolle, trouwe dansers voor ons veilige nest, waarin we samen groeien en 
bloeien.  
Dat we het na afloop ook goed hebben met elkaar, zag je al op een eerdere groepsfoto. Maar 
is ook te zien op onderstaand beeld. En aan de kerstsurprise, die de onderlinge verbondenheid 
uitdrukt en de uniciteit van elke afzonderlijke danser (tot passend sjaaltje aan toe). 
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5.2 Kwetsbaarheid van de facilitator 
 
We weten nu hoe precair het werken met kwetsbaarheid is. Hoe kan een facilitator dansers 
uitnodigen dit terrein vol voetangels veilig te betreden? Met liefdevolle aandacht en 
zorgvuldig opgebouwde, geïntegreerde vivencia’s kom je een heel eind. Maar wat als 
zogenaamde poortwachters, die een vloedgolf aan emoties in toom willen houden, opzij 
stappen? Dat kan dansers zich heel ongemakkelijk laten voelen. Bijvoorbeeld wanneer een 
gebied dat zorgvuldig beschermd was, bloot komt te liggen. Als zuurstof dat bij smeulend vuur 
komt. Of een ‘bevroren’ hart dat ontdooit. Ook kunnen ervaringen van misbruik, 
verwaarlozing of ander trauma aan de oppervlakte komen. Maar ook bij prettige ervaringen,  
als bijvoorbeeld een innerlijk kind gehoord wordt en alsnog de aandachtige zorg krijgt, die het 
al die tijd gemist heeft. 
 
Hoewel de danser natuurlijk zelfverantwoordelijk is en blijft, dien je hier als facilitator wel 
weet van te hebben en een veilige ruimte kunnen bieden om hetgeen vrijkomt, te omarmen. 
Daar een containment voor te bieden, een ‘holding’. Meestal zonder woorden. En bij  
behoefte ga je met iemand in gesprek of verwijs je indien nodig door naar hulpverlening. Maar 
je moet dat als facilitator wel zelf, als persoon, kunnen ‘dragen’. Net als de groepsleden. Want 
op zulke momenten gebeurt er natuurlijk ook iets in de dynamiek. Mensen kunnen zich 
handelingsverlegen voelen of juist gaan redderen. Daarom is het een taak van de facilitator 
dat hij op een passend moment bespreekt hoe te reageren bij vrijkomende emoties. Dat ieder 
uitgenodigd wordt tot ruimte voor de pure ervaring. En dat er niets uitgelegd of opgelost hoeft 
te worden. Tranen zijn immers het smeltwater van de ziel. Er op vertrouwend dat de eigenaar 
aangeeft wat hij nodig heeft. En de facilitator is op passende afstand beschikbaar. 
 
Dit alles laat mij weer zien hoe essentieel het is eerst te werken aan versterking van de 
identiteit van dansers, door veel te dansen met vitaliteit, plezier, vreugde. Zodat er een 
fundament is, waar (nieuwe) kwetsbare ervaringen op kunnen landen. En om heel zorgvuldig, 
geleidelijk en methodisch te werken. Het vraagt subtiel naar de bronnen van liefde te gaan, 
om de transformerende vermogens van biodanza hun werk te laten doen. Aandachtig, 
waarachtig en aanwezig te zijn, daar waar het precair is. Waar je kunt maken of breken. 
 
Als biodanza facilitator bied je immers geen therapie. Terwijl vivencia’s het hart en de meest 
zorgvuldig beschermde delen van dansers raakt. Dat vraagt als eerste een stevige identiteit 
van de facilitator zelf! Die zichzelf, zijn eigen grenzen en (on)mogelijkheden, goed kent. Die 
open staat voor feedback, zich blijft ontwikkelen en reflectie zoekt bij collega’s. Naast een 
grondige kennis van het biodanza systeem en faciliteren ervan.  
 
Dus: eerst zelf met de billen bloot en je eigen processen doorlopen. Op persoonlijk én 
professioneel vlak. Dat gebeurt tijdens de 3 jarige opleiding, gevolgd door een jaar lesgeven 
onder supervisie. Met als sluitstuk het schrijven en presenteren van een monografie, over een 
specifiek thema binnen biodanza. 
 
 
 
 
 



41 
 

Groeien in en aan de groep 
In biodanza is geen gezagsverhouding docent-leerling. Er is sprake van gelijkwaardigheid. De 
facilitator zet zijn eigen proces en zoektocht in. Vaak zijn levenservaringen inspiratie voor 
wekelijkse lessen. Zij verlevendigen onderdelen uit de biodanza theorie. Zoals ik zelf 
momenteel het gedrag van mijn twee kleinzoontjes, 10 maanden en 1 jaar oud, als 
voedingsbron ervaar. Ze laten me als geen ander puurheid, schoonheid, authenticiteit, 
verwondering en zuivere liefde zien. Ze leven de 5 lijnen voluit!! Daar kan ik een hele 
monografie aan wijden. 
 
Je kunt in dit vak ook niets anders dan, naast je professionele vorming, jezelf inzetten. Je eigen 
kwetsbaarheid meenemend. Zo deelde ik bijvoorbeeld bij aanvang van een les dat ik 
gespannen en wiebelig was, omdat mijn dochter net had laten weten weeën te hebben. Of 
dat ik zo geraakt was door het bijzondere afscheid van dierbare Frank van den Langenberg. 
Waarna een gesprek ontstond over functie en kracht van rituelen en hoe biodanza daarin 
faciliteert.  
 
Persoonlijk ervaar ik elke week weer, hoe een reis het is een vivencia te maken. Ik doorloop in 
dat proces het hele theoretische model. Soms vanuit volledige chaos. De weg naar groei niet 
kunnen vinden. Het vraagt ‘broedtijd’. Er valt niets te forceren. Uitdaging voor mij om wat 
geboren wil worden, de ruimte te geven. En daar op te vertrouwen. Creativiteit uit te nodigen. 
Door, niet alleen als ik de vivencia creëer, maar op alle dagen van de week de 5 lijnen van 
menselijke kwaliteiten bewust te leven en voeden. Het leven is immers éen grote vivencia.  
 
Dit  vraagt geduld, moed, vertrouwen, vertraging. Finetuning. Een vivencia kun je niet even 
‘fiksen’. Soms wordt hij zelfs, in het moment tijdens een les, nog aangepast. Door goed te 
kijken naar dansers individueel en de groep als geheel. Want de praktijk is soms anders dan 
gedacht. Of zelfs weerbarstig, bijvoorbeeld wanneer de muziekinstallatie dienst weigert en er 
acuut een oplossing gezocht moet worden (ja echt, tijdens een supervisie les). Dit vraagt 
opperste flexibiliteit. Die je ook nodig hebt om adequaat te reageren op hetgeen er tijdens 
zo’n dansochtend verder spontaan gebeurt. Zoals een bouwvakker vragen zijn 
boorwerkzaamheden op te schorten. Of om te voorkomen dat in de aangrenzende ruimte 20 
drukke cursisten theepauze gaan nemen, tijdens het regressieve deel van onze les. Of een 
danser die in het vitale deel haar teen breekt de nodige zorg kunnen geven, zonder dat de 
vivencia volledig stilvalt.  
 
Multi getalenteerd moet je zijn als facilitator . Dat kan slechts als je regie en controle loslaat 
en meebeweegt in het moment. Letterlijk en figuurlijk. Met vallen en opstaan. En 
kwetsbaarheid omarmt. Want hoe spannend vond ik het, die acht keer dat dat Elly, Beatrijs of 
Stephen meedansten tijdens een supervisie les. Hoe je het wendt of keert, het is toch om mijn 
kwaliteiten en vaardigheden als facilitator te beoordelen. Over een deel in mij dat nog jong, 
nieuw, groen is. Ik had er vooraf vaak stress van. Wilde het zó goed doen. Vond eerlijk gezegd 
dat ik alles meteen moest kunnen. De innerlijke criticus maakte overuren. Het oude 
vertrouwde perfectionisme laaide op. De positieve feedback liet dat onveranderd. Want 
complimenten werkelijk innemen vraagt nog aandacht, kom ik steeds meer achter.  
En ook nu gaat deze monografie beoordeeld worden. Ja HAN studenten, ik begrijp jullie 
helemaal. Want hoewel het míjn stuk, mijn waarheid is, voel ik me kwetsbaar en afhankelijk 
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over het oordeel. Ben ik goed genoeg? Ook als ik volledig mezelf ben en deel over waar het 
voor mij kwetsbaar is? 
 
Ten slotte ben ik in geen enkel ander vak dat ik uitoefen, zo volledig zichtbaar, hoorbaar en 
voelbaar, dan in dat van biodanza facilitator. Elke spier, elke emotie, elke twijfel, elke 
discongruentie; allemaal onvervormd aanwezig als ik dans. Het hele lijf spreekt. En 
weerspiegelt mijn zijn op dat moment. Als de reflectie op een glad, helder meer. En het is 
goed. 
 
5.3 Kwetsbaarheid van mijzelf als danser en facilitator 

 
Eigenheid 
Vraagt moed 
Om te onthullen 
Wie je ten diepste 
bent. 

 
Als ik denk aan dansen die voor mij persoonlijk van grote betekenis waren- kwetsbare 
momenten dus- dan zijn dat er zó veel! Het tuimelt in mijn hoofd. De ene herinnering na de 
ander plopt op. Het liefst beschrijf ik ze allemaal. Voor de leesbaarheid kies er een paar uit die 
rechtstreeks opgeslagen zijn in mijn hart. Ervaringen die alle lagen raken. Waardoor je wellicht 
nog beter begrijpt waarom ik over dit thema wilde schrijven.  
 
September 2012   
Ik verga van de pijn: mijn rechterarm is vanaf de schouder verlamd. Tegelijkertijd voelt het 
alsof dat er een bot kartelmes steeds in en uit mijn schouder vleugel gaat. Ik heb een acute 
nekhernia ontwikkeld. Ben volledig uitgeschakeld, kan niets meer en beland voor een aantal 
maanden in de ziektewet. Weken van onzekerheid volgen tot een MRI scan uitsluitsel geeft.  
Verrassend genoeg is niet mijn primaire gedachte  ’hoe moet dat nu met mijn studenten?’, 
maar ‘als ik maar weer aan het dansen kom’. De angst dat dit niet meer zou kunnen grijpt me 
naar de keel. En ik besef op dat moment hoe belangrijk biodanza voor mij is. Mijn zuurstof, 
blijkbaar van grotere waarde dan mijn werk. De plek waar ik mezelf ooit terug vond… 
 
Tijdens de maanden van herstel was het eerste waar ik weer naar toe ging dan ook mijn 
weekgroep bij Frank Hansen in Venlo. Ik zat op een bankje langs de kant, maar ervoer aan den 
lijve het effect van spiegelneuronen.  
 
Biodanza heeft me terdege ondersteund bij mijn herstel. En het vertrouwen gegeven dat ik 
mede door de dans, kon helen. Zonder operatie, hetgeen de chirurgen eerder als optie 
uitsloten. Maar ik vertrouwde op mijn zelf genezend vermogen. Want mijn lichaam herinnerde 
zich hoe belangrijk muziek en bewegen voor me is. Juist tijdens deze beperking, die me zo 
kwetsbaar maakte. Want in het begin kon ik de rechterbuurvrouw zelfs geen hand geven in 
de cirkel. En toch; ik móest dansen. Hoe klein de beweging  ook… En ik genas. 
 
Mei 2014 
Mijn moeder is terminaal. Alvleesklierkanker. Een heftig, kortdurend proces. Ik neem verlof 
en verzorg haar thuis. Mijn vroegere beroep als wijkverpleegkundige komt goed van pas. Maar 
wat is het zwaar. Naast al het praktische geregel en door de beschreven ingewikkelde relatie 
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die ik met mijn moeder heb. Het elkaar niet echt hebben kunnen bereiken. De onmacht en 
het verdriet. En moeders bijkomende dementie. Die nooit gediagnostiseerd 
werd, omdat ze onderzoek pertinent weigerde. En slim als ze was, kon ze het voor de 
buitenwereld nog aardig verborgen houden. Maar thuis werd ze zó boos toen ze hoorde dat 
ze dood zou gaan; ze schopte, spuugde, sloeg, schreeuwde, gooide. Liep weg, sloot zich op. 
Tot het moment dat ze fysiek zodanig verzwakte dat ze bedlegerig werd. En steeds meer 
inteerde. 
 
Ondertussen had ik geleerd van mijn nekhernia; na de acute fase was ik veel systeemwerk en 
familieopstellingen gaan doen. Om dieper te begrijpen wat hetgeen was dat mij nekte, waar 
ik mijn nek teveel uitstak, welke last ik op mijn nek had geladen. Vanuit de overtuiging dat, 
naast biodanza, ook daar een ingang was tot heling en genezing. Dat leidde tot breder zicht. 
En dat ik met compassie moeders gedrag kon zien. Haar worsteling met het leven, de grote 
onderliggende angst, het onvermogen tot anders. Mede door haar traumatische ervaringen 
als jong meisje tijdens de oorlogsjaren. Dat alles maakte dat ik kon blijven. En doen wat ik als 
dochter wilde doen. Ook toen mijn vader zich wederom terugtrok en mijn zussen het ook niet 
aankonden veel bij te dragen. Een zware periode. 
 
En daar kwam de reddende engel: kleindochtertje Niam. Weliswaar 3 weken te vroeg, maar 
kerngezond. Mijn dochter knapte snel op en liet Niam na een krappe week al kennismaken 
met haar overgrootmoeder. De tijd drong immers. En wat gebeurde? Mijn moeder werd zacht, 
liefdevol. Koesterde het pasgeboren kindje. Hield haar bij zich in bed. En het werd stil, rustig 
en vredig in de kamer. Sereen zelfs. Niemand sprak nog en ook de baby verroerde geen vin. 
Er gebeurde iets heiligs, anders kan ik het niet omschrijven. De meest bijzondere Moederdag 
ooit. (Het liet me denken aan de generatieve houding van bescherming en intimiteit). 
 
In de vier weken dat mijn moeder daarna nog leefde, was het contact met dit kindje het enige 
dat haar liet verzachten en ontspannen. Grote dank lieve dochter Maartje, dat jij in die periode 
zo vaak naar mijn ouderlijk huis kwam. Jij wist dat jouw kind de schakel was. Een heilzaam 
medicijn voor (over)grootmoeder om op reis te kunnen gaan… 
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Scheidingslijn van leven en dood, vier generaties vrouwen  
 

Ook tijdens die periode hield biodanza me op de been. Ik móest tussendoor dansen. Ontladen, 
opladen, voor mezelf zorgen. Zo ook die bewuste zaterdagavond, 3 dagen voor het 
uiteindelijke overlijden. Ik twijfelde tot op het laatste moment of ik wel een paar uur weg kon. 
Regelde tenslotte vervangende zorg en ging naar een vivencia bij Agnes in Eindhoven. Daar 
danste ik onder andere de segmentaire beweging van de borst en armen, in tweetallen. De 
dans, waarin iemand achter je staat, je armen licht ondersteunt en je zo begeleidt in het 
openen van je borstgebied en hart. Op het nummer Fly van Celine Dion. Tijdens die dans heb 
ik mijn moeder in liefde los kunnen laten. Vergezeld met heel veel tranen. Ik kan er zó naar 
terug. Het opende mijn hart, liefde stroomde. Voorbij alle pijn. Ik was boterzacht en open.  
 

In plaats van dat ik na afloop naar huis reed, nam ik de route naar mijn ouderlijk huis. Ik kwam 
er rond middernacht aan, de nachtverpleegster zat bij moeder te waken. En zonder er over na 
te denken, kroop ik bij mijn moeder in bed. Mijn gezicht dicht bij het hare. Waarop mijn 
moeder haar ogen opende, haar bibberde handen naar mijn gezicht bracht en me  streelde. 
Keer op keer weer. Spreken ging niet meer, maar dit was zoveel grootser. Pure liefde. Ze gaf 
me alle affectiviteit die ze kon geven. En ik gaf haar de mijne. Wederzijds stromend. Alles wat 
tussen ons stond, loste op. Een afscheid zonder woorden, voor het eerst écht contact, na 54 
jaar. Zo helend, voor ons allebei (denk ik).  
 
Een kwetsbaar en heilig moment. Geïnitieerd door de voorafgaande vivencia.  
 
De stilte is de enige taal van de mens, wanneer hetgeen hij ondervindt te machtig is. 
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Erbij blijven. 
 
Misschien is dat wel het aller-moeilijkste 
Voor mensen in ontmoetingen, 
met mensen die lijden; 
erbij blijven. 
 
Hoogstens kunnen luisteren, 
soms zonder touw te kunnen vastknopen 
aan wat je hoort, 
omdat de ander in verwarring is, 
maar blijven. 
 
Soms niets horen dan een schreeuw,  
misschien vloeken, 
en dan geen aandrang hebben tot vermaan 
maar blijven en luisteren. 
 
Soms alleen maar luisteren naar wanhopige stilte 
Terwijl je als moderne mens 
dáár het meeste bang voor bent. 
Voor stilte en toch blijven. 
 
Niets, helemaal niets meer kunnen, 
dan blijven.  
 
Zelfs als je weggejaagd wordt 
op bereikbare afstand, 
beschikbaar blijven 
Zodat wie lijdt 
nooit helemaal alleen is….. 
 
Ds. P.B. Suurmond 
 

In de zomer na dit overlijden, was ik weer veel aan het dansen. Zo dankbaar dat ik mijn taak 
had kunnen volbrengen. Ik kon en mocht er alles voelen, dansen kwamen dieper binnen dan 
ooit.  
 
En daar ontmoette ik Richard.  
 
Het was tijdens een biodanza vakantieweek, in Ommel. We hadden al een paar dagen gedanst 
in de lijn van creativiteit en affectiviteit. Die ochtend werkten we met klei. Met gesloten ogen 
werd vormgegeven aan wat in je leeft. Ik raakte diep in vivencia. Vervolgens werden we 
uitgenodigd elkaar je kwetsbare, intieme product te laten zien. Ik stond geëmotioneerd in een 
hoek van de danszaal. Voelde Richard de trap afkomen, de zaal doorkruisen, onderweg naar 
mij. We wisselden uit en ontvingen elkander… op diverse lagen. Zo geschiedde. Terugkijkend 
het begin van onze liefdesrelatie.  
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Oktober 2015 
Minotaurus weekend op de opleiding. Niet kunnen bevroeden hoe diep die dans zou 
doorwerken. 
 
Ik kreeg een uitnodiging tot de herfstdans. Op het nummer Prelude van Vangelis. Ik mocht 
oude lagen afleggen. Me ontdoen van wat niet meer nodig was, al had het me ooit gediend. 
Alle boekenwijsheid van me af laten glijden. Op de grond beschikbaar, indien nodig. En in 
plaats van dat ik mij ontdeed van een laagje loszittende herfstbladeren, voelde ik een 
verlangen tot nog diepere ‘reiniging’. Ik pelde als het ware mijn oude huid af. Zorgvuldig, 
millimeter voor millimeter. Bewust van hetgeen het me gekost had, die te dragen. Maar ook 
de beschermende functie die hij had. En de pijn die ermee gepaard ging. Maar nu was de tijd 
rijp om helemaal tevoorschijn te komen. Ontdaan van oude ballast. Nieuw, kwetsbaar nog. Als 
een vogel net uit het ei. En tegelijk vrij. Zo vrij. Op weg om eindelijk te gaan vliegen… 
 
Ter illustratie van hetgeen ik ervoer tijdens deze dans, vind je in bijlage 2 een tekst over een   
gesprek tussen het hoofd en het hart. 
 
Momenten tijdens de opleiding (2014-2017) 
Tijdens de opleidingsweekenden heb ik ook vele kwetsbare momenten beleefd. Zoals de dans 
waarin we, meteen tijdens het eerste weekend, onze (voor) ouders eerden. Dat raakte diep. 
Het had tenslotte alles te maken met mijn motivatie voor deze opleiding. Een prachtige, 
intense start.  
 
Ik herinner me ook hoe Stephen me een keer uitnodigde een dans te laten zien. Het was op 
vrijdagavond; ik was moe en wiebelig na een heftige week. Ik kon niet goed in vivencia komen. 
Het was een affectieve, melodische, creatieve dans. En ‘het ging niet’. Ik zat in mijn hoofd, 
trilde, tranen hoog. Ik voelde me kwetsbaar, met al die mensen om me heen. En tekort 
schieten, omdat de gedachte speelde dat Stephen wel teleurgesteld zou zijn, omdat  de dans 
zo niet voldoende tot z’n recht kwam. Ik weet het; allemaal mijn eigen onzekerheid en 
projecties. Maar toch: zo kwetsbaar. 
 
Zo ook toen ik voor het eerst tijdens de methodologie lessen een dans mocht introduceren en 
laten zien. Ik was goed voorbereid en het ging ook goed. Maar ik was me heel bewust van ‘de 
eerste keer’. De eerste concrete stap op het pad van zelf faciliteren. Dat (ont)roerde me zo… 
 
Een ander moment was toen ik een paar maanden later met afschuwelijke rugpijn tóch een  
dans wilde introduceren. Op de muziek ‘my way’ van Elvis Presley. Ik móest dit doen, al was 
het kruipend geweest. Zo’n metafoor voor mijn persoonlijke reis. De tekst van de muziek, in 
combinatie met de bijbehorende dans. Ik was trots dat ik het deed, gewoon met dat wat er 
was. Kwetsbaar en krachtig tegelijk. Deze keer dankbaar naar mezelf dat ik daar geen 
zelfafwijzing over had. Pure winst. 
  
Ook tijdens het faciliteren voel ik me regelmatig geraakt. Door de openheid waarmee gedeeld 
wordt. De processen die ik zie bij dansers. Als ik de groep in vivencia zie gaan. Of wanneer ik 
zelf geëmotioneerd ben, terwijl ik iets persoonlijks vertel of mijn eigen dans laat zien. Soms zo 
onverwacht.  
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En toen onlangs een dierbare, ernstig zieke biodanza collega vroeg of ze met haar partner 
mocht komen dansen in mijn groep, viel ik stil. Zo bijzonder dat ze de veiligheid en het 
vertrouwen voelt haar dans van nu met ons te delen. Actief op de vloer of liggend aan de kant. 
Ze geeft daarmee de groep zo’n groot cadeau, door woordeloos eenieder permissie te geven 
te dansen met het meest kwetsbare. Ik voel me een rijk en begenadigd mens.  
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Hoofdstuk 6: De cirkel is rond  
 

 
 
 
De cirkel is rond.  
Vanuit verschillende invalshoeken heb ik de onderzoeksvraag: Hoe draagt kwetsbaarheid bij 
aan het transformatie- en integratieproces binnen biodanza? proberen te beantwoorden.   
Ik kon niet anders dan daarbij kwetsbaarheden van mezelf te delen. Waar ik jubelde, waar ik 
leed. Waar het stroomde en waar het stagneerde. Geen geplaveid pad, maar oh zo’n 
waardevolle reis. Een reis, waardoor ik mijn ingesleten script van kwetsbaarheid als zwakte  
kon transformeren naar kwetsbaarheid als kracht. Om steeds meer geïntegreerd door het 
leven te gaan. De opleiding tot biodanza facilitator en het schrijven van deze monografie, 
hebben daar een wezenlijke bijdrage aan geleverd. De eindbestemming is nog lang niet 
bereikt, het pad gaat voort. Gelukkig maar, want er is geen weg naar geluk. Geluk is immers 
de weg… 
Tegelijkertijd is het nu oogsttijd.  
Want ik mag elke vrijdagochtend lesgeven aan een prachtige groep dansers. Nadat ik de 
donderdag heb doorgebracht met mijn kleinkinderen. Kun je je voorstellen hoe gelukkig ik 
ben, als ik ook met hen door de kamer zwier?   
Daarnaast werk ik minder op de Hogeschool en heb een eigen praktijk in begeleidingsvragen, 
de Onderstroom. Het zal niet meer verbazen, hoe die naam ontstaan is. Van hier uit organiseer 
ik o.a. zelfzorg retraites, waarin ik al het geleerde geïntegreerd en op maat kan aanbieden. 
www.zelfzorgretraite.nl. Mijn ervaring met biodanza vindt daarin  z’n plek.   
 
De Onderstroom                        
 
De golven zijn de dagen,   Maar de onderstroom 
de dagen van het jaar.   die niemand ziet ,  
En het lijkt of zij vertellen  bepaalt de richting 
hoe het ons vergaat.   op elk gebied. 

http://www.zelfzorgretraite.nl/


49 
 

 

Na mijn afstuderen ga ik met de Hogeschool in gesprek, om mogelijkheden te onderzoeken 
ook daar biodanza te introduceren. Wat zou dat geweldig zijn; dansende studenten! 
 
Er komt dus veel moois op mijn pad.  
Ondertussen kom ik steeds meer thuis. Thuis in mezelf, waar het ronder, zachter, completer 
wordt, dus goed toeven. Regelmatig ervaar ik een staat van moeiteloosheid en overgave. Een 
‘zijn’, met de (levens)stroom mee. Ongeacht de omstandigheden. 
 
Thuiskomen met Richard. We dansen samen - letterlijk en figuurlijk - het leven. Een mooie 
reis. Want hij brengt me naar onbekende gebieden en laat me verborgen plekjes zien. We 
groeien met en aan elkaar. Dank je wel biodanza, dat ik deze prachtman tijdens de dans mocht 
ontmoeten. Hij maakt het beste in mij wakker. En dank je mijn lief voor de weekenden, waarin 
ik aan deze monografie werkte, in plaats van tijd samen door te brengen. Je gelooft altijd in 
mij en nodigt me als geen ander uit helemaal mezelf en kwetsbaar te zijn. Zo bijzonder!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivencia VBN dag, april 2017 
 

 
Verder dank aan mijn opleiders Diana Zijlmans, Stephen White en Beatrijs Engel. Bij jullie was 
ik in goede, veilige handen.  
 
Dank je Elly Kox. Jouw supervisielessen waren een feestje; we raakten nooit uitgepraat. Ik 
leerde van jou de kneepjes van het vak. En nog steeds kan ik altijd bij je terecht. Je geloofde 
van meet af aan in mij en liet me groeien tot het unieke bloemetje dat ik nu ben. Dank voor je 
vertrouwen in mij en mijn facilitator schap. 
 
Dank je Karin Gjaltema, voor de warme, persoonlijke, zorgvuldige begeleiding tijdens het 
schrijfproces. Ik was welkom in je huis en we hebben heel wat uren samen doorgebracht. 
Steeds weer bijschaven, finetunen. Jouw stijl paste precies bij hetgeen ik nodig had. Grote 
dank.  
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Dank Saskia de Bruin, voor jouw vriendschap, aanmoediging en motiverende schrijfdagen. Jij 
weet als geen ander mensen in hun kracht te zetten. Chapeau. 
 
Dank vrienden uit de opleidingsgroep, speciaal Thessa, Andrea Nana en Sabine. Onze 
slaapfeestjes tijdens de vele opleidingsweekenden, zijn onvergetelijk. Alles kwam langs. 
Zelden heb ik zo gelachen. Friends forever. 
 
En last but not least: dank dansers uit mijn weekgroep. Voor jullie moed en vertrouwen samen 
met mij op weg te gaan. Voor de verbondenheid. Zonder jullie was ik niet gekomen tot dit 
moment van afstuderen. We blijven samen al dansend groeien. 
 
Ik buig voor jullie. 
Ik buig voor ons allen. 
Ik buig voor biodanza; een weg terug naar huis… 
 
 
 
 
 
 
 

Thuis 
Alsof je een plek bereikt. 
Om je heen kijkt en weet 

dat je thuis bent. 
 

Een weiland, vergeten 
langs duinen en bosrand, 
iemand buigt tussen jou 

en een feest - op zoek 
naar de wijn, een gezicht 

wordt zijn eerste woorden, 
wat geschreven werd voor jou 
door een nooit gevoelde hand. 

 
Alsof je dit al kende 

voor je het zag. Er geweest was 
voor je er zou komen. 

 
Zo thuis. 

 
Kees Spierings 
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“the circle of life” 
 

(klein) kinderen, april 2019 
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Bijlage 2  
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